
Kulturutskottets betänkande 

1984/85:16 

om anslag till kultunerksamhet m. m. (prop. 1984/85: IOO bil. 10 
dehis) 

ÅTTO'.\DL HLVUDTITELN 

Inledning 

t:bkt>llet hd1andlar i detta bet:inkande 

dels de förslag m. m. i proposition 1984/85: I 00 bilaga I 0 ( uthildnings

depanementet) som under hun1davsnittet F. Kulturverksamhet m. m. lagts 

fram uru.ler följande rubriker. niimligen 

Allmiin kultun·t'rbamhet m. m. (anslag F 1-F 10). 

Teater. dans och musik (anslag f I ·I - F 21 ). 

Bildkonst (anslag F 22-- F 25). 

Ark i\ (anslag F 26- F JO). 

Kulturminnesvt1rd (anslag F J 1-F 33). 

\lw;eer nd1 utstiilln~in!!:ar (anslag F J4- F 51 l. 

Forskning (anslag F 52). 

dels motioner med anknytning till de angiYna delarna a\ prnpositionen 

och motioner som avser '-'issa övergripande kulturfrägor. 

Av inneh~illsfiirteckningen sist i betiinkandet framgt1r vilka anslag som 

behandlas och deras plats i betiinkandet. m: m. 

I hilaga I redovisas arniindningen av medlen under anslagen F :'i- F 8. 

Ett i propositionen framlagt lagförslag om överHimnande av förvalt

ningsuppgifler inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde fo- · 

gas \·id betiinkandet som hilaga ::. 

I hilaga 3 liimnas en redovisning över motinnerna innehållande dels en 

sarnmanstiillning av rnotioniirernas/huvudmotionärernas namn och resp. 

motionsnummer. dels en tabell som visar var i betiinkandet de olika 

motionerna behandlas. 

Sammanfattning 

I bet:inkandet behandlas de förslag regeringen lagt fram i hudgetpi·opo

sitionen om teater. dans. musik. bildkonst. arkiv. kulturminnesv;hd. mu

seer och utstiillningar. Ett qort imtal motioner behandlas i sammanhanget. 

I \·issa av dessa tas upp övergripande kulturfrågor. som bl. a. avser eller har 

niira samband med 1974 års kulturpolitiska beslut. 

Utskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositio

nen. D[1 det giiller ersiittningen till författare för utlåning på bibliotek 

föresli\r utskottet att ersättningen höjs med totalt 2 öre till 42 öre för 

hemlån av svenskt originalverk. Regeringen har föreslagit en höjning med 

I öre. Utskottet föreslår vidare följande ändringar i förhållande till rege-
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ringens förslag. För att inte Drottningholmsteaterns föreställningsverk
samht::t skall behöva skäras ned instundande sommar föreslår utskottet en 

uppräkning av anslaget till verksamheten. Utskottet föreslår att ett bidrag 

skall utgå till Immigrantinstitutet i Borås och att bidragen till Emigrantre

gistret i Karlstad och Emigrantinstitutet i Växjö skall höjas. Utskottet 

föreslår också en höjning av bidraget till Sveriges konstföreningars riksför

hund. Någon besparing bör enligt utskottets mening inte göras beträffande 

forskningsverksamheten vid naturhistoriska riksmuseet. Därför föreslås 

en höjning av museets anslag. Enligt utskottets mening bör regeringen 

överväga en ökning av bidraget till folkrörelsearkiven. Utskottet föreslår 

ett tillkännagivande om sponsring. Vidare förordar utskottet en översyn av 

formerna för konstnärsbidrag m. m. Den i propositionen aviserade över

synen av fornlämningsvården bör enligt utskottet ske med största skynd

samhet. 

Flertalet motioner avstyrks. I ansh1gsfrägor sker detta i regel under 

hänvisning till den rådande budgetsituationen. 

Till betiinkandet fogas ett stort antal reservationer. Beträffande dessa 

kan, utan att fullständighet åsyftas, nämnas följande. Socialdemokraterna 

reserverar sig till förmån för regeringens förslag då det gäller bidrag till 

Drottningholmsteatern, Sveriges konstföreningars riksförbund och natur

historiska riksmuseet. De avger också en reservation om sponsring. Före

trädarna för centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna 

reserverar sig i fråga om en ny övergripande utredning om kulturarbetar

nas ekonomiska och sociala villkor samt i fråga om en ytterligare höjning 

av biblioteksersättningen. Företrädarna för moderata samlingspartiet re

serverar sig till förmän för riktlinjer för kulturpolitiken, vilka syftar till att 

främja frihet, mångsidighet och kvalitet, samt för en rad yrkanden som 

framställts av bl. a besparingsskäl. Centerpartiets företrädare vill ha en 

parlamentarisk utredning som skulle utvärdera resultatet av 1974 års kul

turpolitiska beslut samt vissa frågor om regionalisering inom kulturområ

det. Folkpartiets företrädare vill på en rad områden öka medelsanvisning

en utöver regeringens förslag eller införa nya stödformer. Detta gäller bl. a 

utställningsersättning, visningsersättningen, bidrag till tonsättare, in

komstgarantier för konstnärer, stöd till frilansmusiker och Dramaten. 

Vänsterpartiet kommunisternas företrädare avlämnar en reservation o.m 

sponsring och reserverar sig vidare till förmän för införande av utställ

ningsersättning samt för anslagshöjningar till bl. a. visningsersättningen, 

fria grupper, vissa centrumbildningar, Dramaten och fornlämningsvår

den. 
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Allmän kultunwksamhet m. m. 

I. Öwrgripandc frågor 

Morioner riickla under allmänna 111111i1111.1·1iden 1984 

, 
·' 

I motion 1983/84: 1649 av Lars Ernestam ( fp) yrkas att riksdagen hos 

regeringen begi-ir att de negativa effrkterna av föriindringen av konstniirs

bidrag till grundersiittning prövas s;'\ att konstniirerna reellt inte erMllcr 

minskad ersiittning. 

I motion 1983/84:2074 av Linnea Hörlen (fp) och Ulla Tillander (c) 

yrkas att riksdagen hos regeringen begiir att en ny utredning tillsiitts om 

kulturarhetarnas situation med i motionen angivet syfte. 

M111ioner riickw med anledning ar proposi1i1111 /<184 · 85:93 11111 k11/111rarhe-

1amas ska11eji'irhålla11den 111. 111. 

Skatteutskottet har med eget yttrande i protokoll Sk U 1984,. 85: 17 samt 

med samtycke av kulturutskottet till detta utskott överllyttat följande td 

motionsyrkanden som viickts med anledning av proposition 1984/85:93. 

I motion 1984/85:284 av Stig Jnsefson m. Il (c) yrkas. s;'\\'itt nu iir i 

fräga. 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna \·ad i motionen 

anförs rörande fortsatt reformarbete för ati förbiittra kulturarbetarnas 

inkomst- och skatteförh[illanden. 

I motion 1984/85:286 av Jan-Erik Wikström m. Il. (fp) yrkas. sävitt nu 

iir i fdga. 

3. att riksdagen hos regeringen hegiir en ny utredning av kulturarhetar

nas stiillning med S<\dan inriktning som framgJr av motionen. 

M111i1111er riickra under al/111ii1111a 11111li1msridc11 I Wi5 

I motion 1984/85:512 av Lars Hjerten (m) yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om nödviin

dighetcn a\' ett friare system att beriikna statsbidrag till regional kultur

\'erksam het. 

I motion 1984/85:7\6 av Eva Hjclmstriim (vpk) yrkas. sttvitt nu iir i 

fräga. 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att frtigan om 

utstiillningsersiittning snarast bör rn en lösning. 

I motion 1984/85 :717 av Eva Hjelmstri.im ( vpk) yrkas att riksdagen 

uttalar sig för att sponsring inom kulturlivet ej hör förekomma. 

I motion 1984/85:925 av Bengt Westerberg m. Il (fp) yrkas. stivitt nu iir 

i fo'\ga. 
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5. att riksdagen under ett nytt anslag under ~lltlHHk huvudtiteln till 

Utstiillningsersiillning t"ör budgetäret 19851'6 anvisar ett anslag a\· 5 milj. 

kr. 

I motion 19:-;4/1'5: 1302 av Inga-Britt .ll)han>son m. Il. (s) yrkas 

I. att rik;;dagcn beslutar att inom ramen för det i budgetrropositionL'll 

föreslagna bidraget till regionala och lokala teater-. dans- och musikinsti

tutioner omt"ördela medlen sa att Stora teatern i Göteborg och Malmö 

stadsteater för sin mw•ikteaterverk:;amhet erhMler de högre grundbelop

pen. 

2. ~•tt riksdagen beslutar att inom ramen for samma bidrag omförde);( 

medlen s;i att de i motionen berörda teatrarna i Götehorg, Malmii och 

Helsingborg tilldelas fler grundbclopp. 

I motilHl 1984/1\5:1812 a\· Nils-Olof'Gust~1rsson m.11. (;;)yrkas att riks

dagen beslutar att hos regeringen begiira förslag som möjliggör fortsatt 

teaterverksamhet i glesbygd. 

I motion 191\4085:2202 av Karl Roo m. 11. (c) yrkas. stivitt nu iir i fri1ga. 

I. att riksdagen hos regeringen begiir en ~amlad. rarlamentariskt för

ankrad Ö\ersyn och utviirdering av kulturpolitiken samt iherviiganden om 

riidndrat statsbidragssystem enligt de riktlinjer som anges i motionen, 

2. att riksdagen hos regeringen begiir utredning och förslag om turne

rande musikteater i L'nlighet med \ad som anges i motionen. 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till k:inna \·ad i motionen 

anfiirs rörande sponsring. 

I motion 1984 '85:2220 av Ingrid Sundberg m. 11. (m) yrkas. s{1vitt nu iir 

i fraga. 

I. att rik>dagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

nwtiL>nen ant"örts om riktlinjer för kulturpolitiken. 

4. alt riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna sin positiva 

instiillning till sponsorskap i kulturlivet, 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna \ad som i 

motionen anförts l'lll att kulturorgan i stafr;tiska urpgifter till kulturrt1det 

och stati-;tiska centralbyr[m anger omfattningen a\· ;;ponsrad \·erksamhl!t, 

7. att riksdagen hos regeringen hcmstiiller om förslag till ett begrfosat 

antal utstiillningsersiittningar fiir unga konstniirers första separatutstiill

ningar i enlighet med vad som i motionen anförts. 

I motil>n l984i85:2474 av Stig, Gustal"sson m. ll. \s) yrkas, shi11 nu iir i 

fr[1ga. 

2. att riksdagen beslutar att lws regeringen begiira förslag till princir

i.iverenskommebe om utstiillningsersiittning. 

l motion 1984.185:2476 av Inga-Britt Johansson (s) och Helge llagberg 

(s) yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna \'ad som 

i nh)tionen anförts om barn- och ungdom'1eatern. 
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I motion 1984 85:247X a\' Gunnel Joniing (c) och Gunnar Björk i Giivlt' 

(c) yrkas ~111 riksdagen hos regeringen begiir medel till nibta budget<lr Cör 

utbyggnad av Gii\·lcborgs museum. 

Riktlinjer för kulturpoli1iken 

Riksdagen faststiillde ~!r 1974 (prop. 1974:28. Krt: 1974:15 s . .3 och 

19-20. rskr. 1974:248) följande m<'il för kulturpolitiken, niimligen att den 

,.;kall 

medn~rka till att skydda yttrandefrihelen od1 skapa reella förutsiitt

ningar fiir att denna frihet skall kunna utnyttjas, 

ge miinniskor möjligheter till egen skapande akti\'itet och Criimja kon

takt mellan miinniskor. 

motverka kommersialismens negati\'a \'erkningar inom kuhuromr{1det, 

friimja en decentralisering a\' verksamhet och beslutsfunktioner inom 

kulturomrädet. 

utformas med hiinsyn till ertersalla gruppers erfarenheter och behov. 

möjliggöra konstniirlig och kulturell Cörnyelse, 

garantera att iildre tiders kultur tas till \'ara och levandegörs. 

friimja ett utbyte av erCarenheter och ideer inom kulturomddet över 

sprt1k- nch nationsgriinserna. 

Under de g{111gna tio t1ren har de stllunda fasbtiillda m~11en Cör kultur

pl)litiken f<1tt ett konkret inneht1ll genom hl. a. beslut i hudgetsammanhang 

1)ch genom siirskilda reCormer inom olika kultursektl)rer. 

I motion 2220 ut\'ecklas moderata samlingspartiets syn pC1 kulturpoliti

ken ulifr<"m nyckelorden frihet. mt1ngsidighet nch kvalitet. \fotioniirerna 

vill att riksdagen SL)fll sin mening skall ge regeringen till kiinna de i 

motiLHlen angi\ na riktlinjerna Ci'ir kulturpolitiken (yrkande I). 

Enighet rt1der om de ovan rellLH'isade i.i\·ergripande m<ilen Cör kulturpo

litiken. Hiiruti.'iver har i L>lika sammanhang ullryckts iinskemäl om all 

ytterligare st1dana mäl bör Caststiillas eller att de faststiillda lll<llcn hör 

brytas ned i delmtd i högre grad iin vad som hillills skett. Den O\ an 

redcn·isade motionen utgör ett e.xempel hiirpC1. 

Enligt utskottets mening iir de Caststiillda m~1len dl iignade att liigg.<ts till 

grund f(lr kulturpolitiken c)ch det finns enligt utsknllets mening inte sUI 

att nu omprö\'a de kulturpolitiska mtden. 

Det framstt1r för utskL1ttet spm naturligt all olika partier utif...tn. sina 

\'iirderingar kan ha olika uppfattningar om hur alla de efterstr~ivade m[1Jen 

bii-;t skall uppn~1s. Detta tar sig l)Cks.l uttryek i olika konkreta förslag om 

hur kulturlivet skaJJ r.J de hiista forutsiillningarna för fortsatt Ut\·eckJing. 

Utskottet kommer i det följande att ta stiillning till ötskilliga S:1dana Cör

slag. bl. a. ftirslag som a\'ser decentr<iliseringen av kulturli\et. kulturarhe-
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tarnas villkor. konsolidering a\' redan g_iL1rda insatser för olika sl<tg av 

kulturinstitutioner neh resurserna för kulturminnesv<'\rden. 

Med hiinvisning till det anförda anser utskottet att yrkande I i motion 

2220 inte hör föranleda nägon riksdagens C!tgiird. 

Parlamentarisk utredning rör utviirdering av 1974 ärs kulturpolitiska 

heslut 

En parlamentarisk utredning hör enligt motion 2202 (C) tillsiittas för att 
ut\'iirdera effekterna av 1974 ärs kulturpolitiska heslut pä LJlika omrt1den 

och rör olika grupper i samhället (yrkande I delvis). Inte minst viktigt iir 

det att utviirdera hur decentraliseringsm{1let uppfyllts. Utredningen hör 

syrta till att ge underlag rör ett rörnyat och vidareutvecklat kulturpolitiskt 

stii 11 ni ngstagande. 

Utskottet gav med anledning av ett likartat motionsyrkande \'id röreg[1-

ende riksmöte ( KrU I 98Ji84: 18 s. 9- 11) en utri.'lrlig redovisning av den 

utredning,vcrksamhct m. m. snm d;1 pi·1gick eller planerades bl. a. inom 

statens kul.turr<ld. riksrevisionsverket. 1•!82 [1rs bokutredning ( L 1982:02). 

rolkhihlinteksutredningen (U 1979:17) och invandrarpolitiska kommitten 

( A 1980:04). Utskottet erinrade ocks<°t om viintade regeringsförslag om den 

regionala musikpolitiken. Utskottet ans<'1g det inte vara motiverat med en 

s<'1dan omfattande samt resurs- och tidskriivande utredning som föreslogs 

i den d[1 aktuella motionen. Utsknttet ans[tg ockstt att en sttdan utredning 

skulk kunna innebiira en risk rör att angeliigna delreformer skjuts pa 

framtiden under utrcdningstiden. Utskottet hcaktade vid sitt stiillningsta

gande att utredningen inte syntes syfta till en omprövning av 1974 ~irs 

kulturpolitiska heslut utan niirmast \·ara avsedd att ligga till grund för 

stiillningstaganden till fortsatta insatser ptt kulturomr<ldet i enlighet med 

de fastlagda m{1kn. 

l\bnga av de olika utredningar m. m. som redL)\ isades a\' utskollet \id 

föregt1endc riksmöte har nu avslutats. hl. a. arbetet inom kulturr[Jdets 

utredning om k<)mmunerna. staten och kulturen ( KOSK) som puhlicerats 

i Rapport fdn kulturriidet 1984:3. I rnpportcn diskuteras behovet ;1v 

~\tgiirder inom kulturpolitiken under ;\terstoden a\ 1980-talct. Kulturddct 

uttalar den förhoppningen att rapptirten skall göra det möjligt att precisera 

och utveckla kulturpolitiken i ;;amspel mellan stat. kommuner och lands

ting. 

Även det i hetiinkandet KrU 1983.'84:18 niimnda arbetet inom riksre

visionsvcrket har a\'slutab. I rapporten Utbud a\' teater och dans - en 

granskning a\ statlig rörvaltning av kultur har olika myndigheters p:tvcr

kan ptt den hantitativa rördelningen <!\' uthudet av teater och dans i landet 

granskats i förhitllande till 1974 :1rs beslut om spridning av kulturverksam

het till olika delar av landet och till s. k. eftersatta grupper. Riksrevisinns

verket har med utg{111gspunkt i ,;in granskning föreslagit olika <°llgiirder rör 

att först:irka det regitinala och lokala uthudet av teater och dans. Resulta-



KrL 1984/85: 16 7 

ten a\' riksrevisunsverkets granskning hcarbetas nu \'idare a\· herörda 

myndigheter och ir1'titutioncr. 

Riksdagen fattade hösten 1984 principbeslut om omorganisation av 

regionmusiken och Riksknnserter (prop. 1984/85:1, KrU 1984/85:7, rskr. 

1984/85:53). 

Regeringen har nyligen förelagt riksdagen proposition 1984185: 141 om 

litteratur och folkhihliotek. som huvudsakligen grundar sig p~t förslag från 

1982 <lrs bokutredning (SOU 1984:30J och rolkhihlioteksutredningen 

(SOU 1984:23). 

Utredningsarhetct inom kulturddet hctriiffandc kultur i arhetslivet har 

avslutats innevarande hudgetär. Även arhctet beträffande kultur i boendet 

avslutas under 1984/85. Under hudgetärct 1985/ 86 kommer de största 

utredningsuppgirterna inom rädet att avse de centrala museernas uppgirter 

oeh ansvar rör landets museiviisende (enligt regeringens uppdrag den 20 

decemher 1984 ), Usfriimjande insatser (enligt regeringens uppdrag den 24 

maj 1984) och en utdrdering a\· den kultur\·erksamhet i studieförbunden 

slim bekostas friin anslaget Bidrag till studicförhunden m. m. 

Lhkottet har inte runnit anledning att iindra sitt ovan redo,·isade stiill

ningstagande vid riireg<1ende riksmöte hetriiffandc en omfaltande parl<).

mentarisk utviirdering av 1974 t1rs kulturpolitiska beslut. Med hiinvisning 

till det anförda föreslttr utskottet alt riksdagen avslär motion 2202 yrkande 

I i den nu aktuella delen. 

Det statliga stödet till regional kulturverksamhet 

Etta\ mtilen för kulturpolitiken skall enligt 1974 ärs riksdagshcslut vara 

att friimja en decentralisering av verksamhet och beslutsrunktioner inom 

kulturnmrttdet. Elt annat mttl iir att kulturpolitiken skall utformas med 

hiinsyn till eftersalta gruppers erfarenheter och behov. 

Stöd till regionala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner samt 

till regionala museer och regionala bibliotek utg<'ir i form av bidrag till ett 

antal grundbelopp. Riksdagen faststiiller det totala antalet grundhelopp 

rör resp. iindamttl. l-'i.1rdelningen ptt institutioner görs av statens kulturdd. 

I enlighet med riksdagens principhölut hösten 1984 skall huvuddelen a\' 

,·erksamhetcn \id regionmusiken och Rikskonscrtcr överföras till lands

tingen. Den regionala kulturminnes\itrden har sedan den I juli 1976 en 

organisation med Unsantikvarier knutna till liinsstyrelserna. 

I tv<\ nwtioner tas upp fr<\gan om en föriindring a\· det statliga stödet till 

regional kultur\'Crksamhet. 

Enligt nHHion 512 ( m) iir det nu dags att utarbeta ett förslag till en friare 

form av statsbidrag iin den som iir hunden till ett visst antal grundbelopp. 

Ett decenniums erfarenhet ,·isar enligt motioniirernas mening att :;ystcmct 

med grundhelopp missgynnar de regioner som arbetar friare och mera 

llexibelt iin de Sllm uteslutande satsar ptt fasta institutioner. Kummunerna 
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hör i framtiden kunna fä en större frihet i valet av organisation och 

inriktning av t. ex. länsteaterverksamheten. 

Även enligt motion 2202 (C) hör det nu övervägas om det statliga stiidet 

i fortsättningen skall ha formen av grundhelopp till vissa hestiimda insti

tutioner eller nägon annan form. Det statliga stödet till !lera olika regiu

nala iindamäl skulle t. ex. kunna släs samman.och utgt1 i mera schabloni

serad form. Ett framtida hidragssystem kan enligt motioniirernas mening 

ocksä tiinkas rn en form som liknar det kommunala skatteutjiirnningssyste

met. Den i motionen föreslagna parlamentariska kommitten för l'l\·er~yn 

och utviirdering av 1974 ars kult"urpolitiska heslut bi.ir ockst1 rn i uppdrag 

att överväga ett nytt statligt stöd till den regionala kulturverksamhcten 

(yrkande I delvis). 

Utskottet har inledningsvis i detta avsnitt kort redovisat huvuddragen i 

det nuvarande stödet till regional kulturverksamhet. Utskottet har vid 

tidigare tillfällen kunnat konstatera att systemet med grundbelopp inne

hurit en stimulans för landsting och kommuner att starta regionala och 

lokala institutioner. Vid de tv.\ föregaende riksmötena har utskottet dess

utom konstaterat att det råder enighet om att de ytterligare resurser som 

kan tillföras institutioner som omfattas av grundheloppssystemet hör för

delas under största hänsynstagande till decentraliseringsm{tlct inom kul

turpolitiken. Utskottet har också framhällit att utbyggnad av kulturverk

samheten i underförsörjda regioner tillhör de uppgifter som mt1ste priori

teras under de niirmaste åren. Utskottet har ocks~t p~lpekat att decentrali

seringsstriivandena mt1ste ses i ett relativt lt111gt tidsperspektiv ( K rU 1983/ 

84:18 s. 12-13). I ärets budgetproposition (hil. 10 s. 38-39) anför före

dragande statsddet att vissa regionala institutioner fortfarande iir för sm;'t 

och att det iir ange!iiget att dessa ges biittre förutsiittningar att verka. Han 

riiknar t. ex. inte med att staten kan medverka till att skapa nya regionteat

rar förriin situationen för de minsta av dem som redan finns har fi.irhiitt

rats. 

Utskottet iir för sin del inte herett att förorda en allmän översyn syrtande 

till en övergäng till ett helt nytt statligt stöd till regional kultun·erksamhet. 

Den ~innu pågäende uppbyggnaden av denna \·erksamhet skulle all\'arligt 

kunna störas av en sä omfattande oml:iggnlng a\' det statliga stödet. Inom 

vissa omdden. t. ex. hetriiffande regional teaten·erksamhet, kan det dock 

finnas behov av en komplettering a\' grundheloppssystemet. En si1dan 

komplettering föresl~ts ocks[t i ärets hudgetproplbition genom permanent

ning a\' det tidigare utgäende stl.idet till \'erksamhet med harn- lKh ung

domsteater i Hallands och J:imtlands Hin. \'ilka håda saknar en regional 

teaterinstitution a\' den typ som erhitller bidrag enligt grundheloppssy.-;te

met. Utskottet behandlar i det följande under punkt 18 denna anslag:;fdga. 

Utskottet erinrar om att ett statligt stöd skall utformas till den del a\ 

regionmusiken och Riksk\)nserter som skall överföras till landstingen. 

Fr:1gan hacds a\' en organisationskommitt~. Utskottet förutsiitter att det 
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vid den rortsatta hcredningen av detta iirende inom regeringskansliet iiven 

kommer att överdgas huruvida annat statligt stöd till regional kulturverk

samhet kommer att hehöva föriindras. 

Ltskottet anser mot hakgrund av det anförda att riksdagen inte hör 

hegiira en s:1dan översyn av det statliga stödet till regional kulturverksam

het som yrkas i motionerna. Riksdagen hör diirför avsU motion 512 samt 

motion 2202 yrkande I i nu aktuell del. 

Det regionala teateruthudct 

De regionala asrekterna pt1 teateruthudct och statens stöd till olika 

rormer av regional teaterverksam het tas urr i tre motioner. 

Riksdagen hör enligt motion 2202 (c) begiira en utredning om 1uml'rl'rk

.rn111he1.fiir 111usikft'ateri syfte att fä ett jiimnarc utbud över landet. Den nya 

regionala musikorganisationens insatser p~1 musikteaterns omräde hör 

enligt rnotioniirernas mening kunna samordnas med verksamhet i Riks

konserters. Riksteaterns och Operans regi. Kulturri1dct bör enligt motio

nen ff1 i uppdrag att göra den i motionen hegiirda utredningen (yrkande 2). 

Vid riksdagsbehandlingen hösten 1984 av proposition 1984/8 5: !" om 

omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter erinrade utskottet 

( KrU 1984/85:7 s. 24-25) om att den centrala rnusikkommitten som 

rörhereder omorganisationen har till uppgift att bl. a. utreda fr{tgan om hur 

stöd frt1n den centrala musikinstitutionen skall kunna liimnas till olika 

turneer. Denna uppgift rör kornmitten inncbiir bl. a. att kommitten i fr~lga 

om musikteater m;'1ste ta stiillning till avgriinsningen gentemot Rikstea: 

terns verksamhet. Utskottet konstaterade att kornmitten säledes for anled

ning att i viss utstriickning pröva fr:.1gan om turnerande musikteater. Med 

hiinvisning till de många uppgirtcr som tlligger kommitten och den korta 

tid som sitir till dess förrogande var dock utskottet inte berett att förorda 

en ,·idgning av kommittens uppdrag i enlighet med ett motionsyrkande om 

turnerande musikteater. Utskottet erinrade lXks{1 om kommittens uppdrag· 

att utarbeta samverkansmodeller för de nya hun1dmiinnen. 

I ~hets budgetproposition (bil. lll. s. 39-40) konstaterar röredragande 

statsr;1det att teatrarnas turneverksamhet har minskat herl)ende p[1 ht1de 

anslagsutveekling och intern kostnadsutveckling. En utredning av det slag 

s(im fi.ireslt1s i motion 2202 om samordning och utveckling av turneverk

samheten torde komma att resultera i iikade krav p;'1 statliga insatser. 

l.'.bkottct aföer att det arbete Sl.lm nu görs inom centrala musikkommit

ten inte bör föregripas genom att en parallell och mera övergripande 

utredning görs av kulturddet. Först sedan kommittens arbete avslutats kan 

man bedöma huruvida ytterligare utredningsarbete behi:i\'n giiras betriir

rande samordning a\· musikteaterns turneverksamhet och betriiffande 

kl)stnaderna för en spridning av denna rorm av teater i landet. 
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Utskottet förutsätter all den rortsatta diskussionen om musikteaterns 

turneverksamhet iiven utgår frän analysera\ riksrevisions\'erkeb rapport 

Ltbud a\· teater och dans - en granskning a\· statlig t'ör\altning a\' kultur. 

Vidare rinns ett brell underlag rör denna diskussit)n i kulturriideh rapport 

K(immunerna. staten och kulturp,)litiken ( KOSK). Riksdagen bör med 

hiinvisning tiJJ det anrörda avsJ~t yrkande 2 i llllltion 2202. 

Enligt nwtion I X 12 ts) hör riksdagen hegiira rörslag rri1n regeringen som 

möjliggör .fim.rnll /ea/erl'erksamhet i g/es/1rgd. \,lotioniirerna hiivdar att 

Riksteatern herinner sig i en sdr ekonomisk situation och att detta kL1m

mer all drabba .liimtlands liin mycket h;lrt eftersom detta liin 'aknar en 

regional teaterensemble. IVlotioniirerna anser att \·ilken modell som iin 

viiljs för en minskning a\' Riksteaterns kllstnader kommer de lokala teater

föreningarnas \'erksamhet i liinet all rörs\·inna. 

I motilln 1302 (s) tas upp fr~tgor om del statliga s1iide1 fil/ Malmii 

stadstca/er. Helsi11gh111~~.1· s1adsteater. Gii1eho1~~.1 stad.1tea1er. Fol/.:.1ea1em i 

Giitehorg och S1ora 1ea1ern i Gii1eh11rg. Motioniirerna påpekar att större 

delen av tillkommande grundbelopp under senare år har tilldelats de 

regionala teatrarna. Med hiinvisning hiirtill och till de ökade satsningar 

som kommuner och landsting gjort på de i motionen niimnda fem teatrar

na hemstiiller motioniirerna att medlen till grundbelopp till regionala och 

lokala teater-. dans- och musikinstitutioner skall omfördelas till rörm;ln 

for dessa rem teatrar (yrk;111de 2 ). Vidare hemstiiller motioniircrna att Stora 

teatern i Göteborg och 'v1almii stadsteater skall erh<'tlla det högre grund

helopp som utgtir till musikinstillltioner rör den del a\' dessa td teatrars 

wrksamhet som iir att hiinröra till musikteater. .Även denna förstiirkning 

av de tvä teatrarna skall enligt motionen ske genom omfördelning inom 

anslaget (yrkande I). 

Utskottet har i det röregt1ende rechwisat att röredragande statsr;\det i 

budgetpropositionen (bil. 10. s. 3X-4ll) tar upp frtigan om regillnal utveck

ling inom kulturomrädet. Statsr;ldet uttalar diirvid att det iir angeliiget att 

framfiir allt de sm<I. reginnala instituti,rnerna - bäde museer och teatrar 

- ges biittre rörutS:illningar att verka. Den ytterligare satsning som före

släs i [1rets hudgetproposition ptt de regionala museerna och teatrarna iir 

enligt statsrådet ett led i decentraliseringen inom kulturnmrt1deL 

Utskottet har ;!ren 1983 och 1984 (KrU 19XJiX4:1X s. 12) framh:illit all 

det rC1der enighet inom utskottet om att de ytterligare resurser som kan 

tillföras institutioner som omfattas av grundbeloppssystemet bör fördelas 

under stort hiinsynstagande a\' decentraliseringsmalet inom kulturpoliti

ken. l.;tskottet har diircmot inte \'arit berett att l)mfördela medel fr;ln 

institutioner i storstadsomrt1dena fiSr att tillgodose dessa mt1l. Utskottet har 

tillstyrkt att tillkommande resurser avS:itts för underfiirsörjda regioner t)Ch 

uttalat att dessa regi,rner m;lsce prioriteras under de niirmaste ären. Ltskot

tet kan diirför inte nu riirorda en omfördelning av medel till de i motion 
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1302 niimnda teatrarna i Götehorg. Malmö uch Helsinghlirg. Utskullet 

a\"styrker motionen. I sammanhanget hör dock niimnas att kulturrädet 

avser all under hudgetitret 19X4i~.'i göra en ytterligare analys av fiirestiill

nings,·erksamheten, publikutvedlingen uch produktilinskostnacbut\"eck

lingen p<I de lokala och regionala teatrarna hl. a. mot hakgrund av att 

antalet grundhelopp vid flera av dem inte st:1r i parit<.:t med antalet t1rsver

ken. 

L:tskottet kommer i det följande all behandla regeringens förslag l1111 

siirskilda medel till regional teaterverksamhet i hl. a. Jiimtlands liin (s. 44). 

I vad giiller Riksteaterns verksamhet uttalar föredragande stabr:°1det att 

hehovet av ökade resurser till en del kommer att motsrnras a\ ökade 

intiikter. Vidare begriinsas besparingen enligt hun1dalternativet till hiilf

ten. I propositionen (hil. 10. s. 39) uttalas tKks{1 all Riksteatern genom sin 

konstruktion har siirskilt goda förutsiillningar att nt1 miinniskor iiven pt1 de 

minsta orkrna. Samtidigt konstatera> dock att resurser för att allmiint öka 

teatrarnas turneverksamhet för niirvarande saknas. Utskullet anser nrnt 

hakgrund av det anförda att det inte iir erforderligt· med n<lgot uttalande i 

enlighet med motion I~ 12. 

Barn- och ungdomsteater 

Behovet av barn- och ungdomsteater tas upp i motion 2476 (s). Enligt 

motioniirernas mening m<lste barn- och ungdomsteatern garanteras minst 

en sä stor del av de medel som anvisas till teaterinstitutionerna :;om 

motsvarar barnens och ungdomarnas andel av befolkningen. Motioniirer

na anför att samtidigt som barn- och ungdomsteatern nätt en bredd som 

aldrig tidigare. hotas den av den ekonomiska {l!stramningen, siirskilt som 

barn och ungdom har sv;lrare att uttrycka sina behov och bli hörda. 

Motioniirerna framhäller skolans ansvar för att inom sin resursram tillgo

dose barns och ungdoms behov av teater. De niimner diir\"id de möjligheter 

som finns genom samarbetet mellan Riksteatern. Riksutstiillningar och 

Rikskonserter som startats med siirskilda medel. 

Utskottet erinrar om att ökade resurser för barn- och ungdomslt'ater 

fr. o. 111. budgetåret 1984i85 beriiknas vid medekt111 isningen till de fria 

grupperna nch Riksteatern. Utskottet uttalade vid fi.iregäende riksmöte att 

dessa satsningar p[t barnteatern iir betydebefulla. Utskottet delade niimli

gen det synsätt som dä uttryckts i en motion - och som nu atcr förs fram 

i motion 2476 - om \'ikten av att harnen tidigt kommer i kontakt med 

teater (KrU 1983/84:18 s. 17\. Utskottet anser, liksom föregäende är. att 

det iir viktigt att skolorna gör fortsatta insatser för att ge barnen tillfälle att 

se teater. I ärets budgetpropo:;ition har under an~;laget Bidrag till drirten av 

grundskolor m. m. 15 milj. kr. beriiknats för ut \"l~cklingsarbete betrii!Tande 

kultur i skolan. Bidraget skall inspirera till ett utveeklingsarbcte som i ett 

n:1got liingre tidsperspektiv skall kunna drivas vidare med reguljiira medel. 
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Utskottet har i tidigare sammanhang (hl. a. Krll 1978. 79:30) uttryckt viss 

tveksamhL't inför att specialdestinera vissa medel till teaterin>ritutionerna 

för harn- och ungdomsteater. Ubkottet anser dock att det iir viktigt att 

teaterinstitutionerna i sin planering od1 produktion heaktar belwvet av 

harn- och ungdomsteater. 

Uhknttet föres Ur med hiin\·isning till det anförda att rik;;dagen avsUr 

motion 247(1. 

lnn:steringsbidrag till Giivlehorgs museum 

I motinn 247X (c) hemstiills att riksdagen lws regeringen skall hegiira 

medel för uthyggnad a\· Giivlehorgs museum. I motinnen redti\·isas mu

seets behov a\· ulhyggnad och en nyligen ~I\ slutad tiivling (>m utformning' 

en av en utbyggnad. 

Statligt bidrag till investeringar \'id icke statliga mu~eer kan liimnas i 

enlighet med riksdagens heslut fiiregt1ende [1r om stöd till icke statliga 

teater-. konsert- llCh museilokaler (prop. 1983 X4:l0ll. hil. 13 s. 65-66. 

BoL l983/X4:20 s. 4-5. rskr. 19X3i84:194J. Medel till dessa iindam{tl 

anvisas av riksdagen av sysselsiittningsskiil. Riksdagen beslutar emellertid 

inte om vilka lokaler som skall f:t stöd. Bidrag fiir enskilda projekt far 

ansiikas hos regeringen. Linder hiinvisning till det anförda avstyrker ut

skottet motion 2478. 

Bidrag fdn enskilda och företag till kulturinstitutioner 

Friigan om st1dan bidragsgi,·ning fr{in enskilda och företag till kulturin

stitutioner som kallas sponsorverksam hel har behandlats av ubkottet !lera 

g~'inger de senaste t1ren. bl. a. i betiinkandet KrU I 9X3/84: I X (s. X. 69'- 71) 

helriiffande \ ilkL't rik;;dagen biföll reservation 3. 

Även vid arets riksmöte har motioner viickts om sponsring. 

Enligt motion 717 (vpk) bör riksdagen uttala att sponsring inom kultur

livet ej bör förektimma. dä kulturlivet enligt motioniirernas mening mt1ste 

s1t1 fritt fr{in risken att utsiittas för krav L>Ch styrning rrtin dem som liimnar 

bidragen. Niiringslivet hiir stödja kulturen p~'\ andra viigar. vilka L'Xempli

fieras i motionen. 

Riksdagen hör enligt nwtion 2202 (C). yrkande 7. ge regeringen till 

kiinna all det iir viktigt au den verksamhet som rnr stöd genom spnnsring 

liill kan identifieras och skiljas ul friin iiHig verksamhet ,·id en institution. 

Diirmed kan verksamheten avbrytas om stödet upphör. Stödet l':tr inte ha 

den utformningen att det binder nffentliga an~;lagsgivare till e!l större 

~itagande om och niir sppnson·erksamheten iir slut. En sädan bii1dning 

skulle 'ara oacceptabel ur sarnhiilbekonomisk syn\'inkel och samtidigt 

innebiira en förskjutning a1· initiati\' llL'h ans\·ar fr;"tn de sarnldllsorgan som 

har kulturpolitiska funktioner. l\1otitllliirerna vill inte motsiitta sig en kom

plellerande finansiering fdn spmhorer om stiidet utYecklas enligt de i 

motionen förordade riktlinjerna. 
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I motiLHl 2220 (ml yrkas alt riksdagen skall ge rt•geringL'n till Linna sin 

positi\'a in;;tiillning till sponsorskap i kulturlivet (yrkande 41. l\lotiLin:irer

nas principiella str:ivan iir att minska kulturli\·ets herLientk a\' bidrag 

eftersom s[1dana iir styrande. 13idrag iir duck niid\'iindiga fi_ir att inte 

kulturlivet skall utarmas. Stat och kommun skall stödja kulturellt nyska

pande och garantera det smala kulturutbu(kts fo1'tbest[1nd samt be\·ara 

gemensamma kultur\'iirden. Den \'iktigaste finansieringskiillan inom kul

tursektorn iir dock vad den enskilde medborgaren sjiil\' betalar. Kulturli

vets beroende av stat och kommun kan minska om det finns utrymme för 

stöda\' kulturverksamhet frän enskild:1 och företag. Diirfiir ser moderata 

samlingspartiet positivt pt1 s. k. spnnsring som en 'iig att friimja ett dyna

miskt kulturli\'. Sponsring bör dock inte \ara ett siitt att spara pii de statliga 

kulturanslagen. I motionen hemst:ills ockst1 att kulturinstitutioner skall 

liimna uppgifter till kulturri\det och statistiska centralbyrän om sponsor

stöd (yrkande 5). Enligt motioniirernas mening torde llera institutioner 

akti\'l söka stöd via nya finansieringsviigar om omfattningen av sponsring 

blir mera allmiint bekant. 

I utskottets betiinkande KrU 19X3/84: 18 (s. 8) ätergavs det uttalande om 

sponsring frän föredragande statsr[1det som fanns intaget i 1984 ärs bud

getproposition. Statsrädet hade bl. a. anfört att det inom vissa omr;lden 

säsom industriminnesv;lrden och kultur i arbetslivet kan vara motiverat att 

företagen stöder eller helt svarar för kulturverksamheten. Inom andra 

omr[1den kan man enligt statsrådets mening inte underskatta riskerna för 

en snedvridning av kulturinstitutionernas verksamhet om t. ex. tilll'iilliga 
e\ enemang gynnas p;1 bekostnad a\' basarbetet. 

Utskottet anser nu, liksom föregi1ende tir. att gt1n1r. donationer och 

depositioner 'ilka ej iir förenade med belastande villkor samt en riktigt 

utformad sponsorverksamhet som ej s!<lr i strid med de kulturpolitiska 

mtilen bör viilkomnas inom kulturomrädet. St1dant stöd kan ge iikat utrym

me fiir exempel\'is giistspel. internationellt utbyte och inköp a\' cljest 
sv;'iri'n"erkomliga nyför\'iirv. 

Viss försiktighet mäste naturligt\'is iakttas dt1 det giiller stöd till basresur

serna fiir kulturinstitutioner. Stal eller kommun fr1r niimligen inte bli 

bundna av att fortsiitta en verksamhet eller alt hälla den p;'\ vis~ nivä som 

en följda\' att en sponsor drar tillbaka sitt stöd. 

Det sagda hindrar naturligtvis inte att det finns fall diir stöd till en 

basresurs bör kunna accepteras. Om en huvudman bedömer alt den aktu

ella verksamheten iir kulturpolitiskt motiverad och att det budgetmiissigt 

kommer att bli möjligt att efter en tid fortsiitta verksamheten utan s[1dant 

stöd utifr;ln, kan det enligt utskottt'ts mening inte finnas ntigra viigande 

in\'iindningar mot ett sponsorskap. I ett sådant fall leder sponsringen till 

att utbyggnaden av basresursen tidigareliiggs. \'ilket mäste hiilsas med 

til I lredsstiillelse. 

I enlighet med det anförda avstyrker utskottet motion 717. Vad utskottet 
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anför! om sponsring hör riksdagen som sin mening ge regeringen till k:inna 

med anledning av motionerna 2202 yrkande 7 1.ich 2220 yrkande 4. 

I rnd giillcr yrkande 5 i moti1)n 2220 om att kullllrinstituliLinerna skall 

liimna uppgifter om förekomsten av sponsring vill utskottet erinra om att 

kulturr.ldct inför anslagsframstiillningcn för hudget[1ret l<J85.'X6 stiilldc 

fdgor till ktilturinstitutionerna om sponsring. Kulturr~ldet sammanfattar 

i längtidsbedömningcn i sin anslagsframstiillning för hudget{1ret 1985/86 

(s. 137) att hidragen i'dn niiringslivet hittills haft hegriinsad omfattning. 

Utskottet förutsätter all kulturr[1dct ii\·cn i fortsiillningen httller sig under

riittat 0111 sponsorverksamheten inom ddets verksamhet'so111räde. Utskot

tet rörutsiiller ockst1 att r~ldet och statistiska ccntralhyriin uppmiirksammar 

denna form av kulturstöd och undersöker möjligheterna att införa en mera 

rcguljiir rapportering i samhand med arbetet heträffandc utveckling av 

kulturstatistiken. Med det anförda anser utskottet att yrkande 5 i motion 

2220 inte hör föranleda n[1gL1n siirskild riksdagens ätgiird, varför yrkandet 

avstyrks. 

Kulturarhetarnas villkor 

Vid innevarande riksmöte har regeringen förelagt riksdagen proposition 

1984/85 :9.~ 0111 kulturarbetarnas skatteförhällanden m. m., vilken grundas 

pä kulturskattckommittens betiinkandc (SOU 1983 :53) K ulturarbetarc och 

uppfinnare - skatter och avgifter. Kommitten tillsattes [1r 1979 pä hem

.stiillan av riksdagen efter förslag av kulturutskottet. I proposition 1984/ 

85:93 konstateras att ett levande kulturliv är beroende av kulturarbetarnas 

insatser och att kulturarbetarna herikar var tillvaro och skapar bestående 

viirdcn. I propositionen erinras ocks<'1 om att samhiillet på det ekonomiska 

planet stöder kulturarbetarna genom bl. a. ersättningar och bidrag, ut

smyckningsuppdrag och inkomstgarantier. Varken fdn kulturarhetarnas 

sida eller fr~ln kommitten har gjorts giillande all statsmakterna skall stödja 

kulturarhetarna ekonomiskt via heskattningen: avsikten med de framlag

da förslagen har i stiillet sagts vara all rn till st[rnd en riittvis beskattning av 

denna yrkesgrupp. 

Kulturubkottet har i yttrande ( KrU 1984/85 :4y J till skatteutskottet till

styrkt de förslag som lagts fram i propositionen och diirvid anfört vissa 

synpunkter rörande tilliimpningen av de föreslagna skattereglerna. Skat

teutskottet har i sitt hetiinkande Sk lJ 1984/85 :28 tillstyrkt förslagen i 

propositionen. Dessa innebär hl. a.' att vissa avgifter frän tiden innan en 

verksamhet utvecklab till rörelse skall fä dras av i efterhand. Vidare skall 

kulturarhetare och andra rörebeidkare f{1 göra avdrag i vissa fall för 

arhetslokal i den egna bostaden. All inkomst av tjiinst skall utgöra A-in

komst. vilket har betydelse bl. a. för kulturarhetarc som mottar bidrag och 

stipendier rr:m Sveriges författarfnnd och konstniirsniimnden. Slutligen 

förutsiitts taxeringen rör kulturarhetarna bli mera enhetlig. 
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I en motion väckt under allmänna motionstiden år 1984, niimligen 

1983/84:2074 (fp, c). samt i två motioner väckta med anledning av propo

sition 93, nämligen 284 (c) och 286 (fp), föreslås att en ny utredning om 

kulturarbetarnas villkor skall tillsätt<1s. Skatteutsk.ottet har överlämnat 
sistnämnda två motioner i denna del till kulturutskottet och har diirvid för 

sin del inte haft något att erinra mot att en eventuell utredning av det slag 

som förordas i motionerna prövar även skattefrågor (prot. Sk U 1984/ 

85:174§). 

Enligt motionärerna skall den av dem begärda nya utredningen vara 

mera övergripande än den som gjordes av kulturskattekommitten. I skat

tefrågor skall den syfta till mera långtgående för.ändringar :in vad som 

blivit resultatet av kulturskattekommittens arbete. Motionärerna betonar 

att resultaten av kulturskattekommittens arbete inte f:'lr ses som slutpunk-. 

ten i reformarbetet. Kulturarbetarnas ekonomiska och sociala villkor bör 

kartläggas och förutsättningslöst granskas och värderas. Resultaten bör 

läggas till grund för förslag som skapar större ekonomisk .och social 

rättvisa för kulturarbetarna. Enligt motion 284 har kulturarbctarnas skat

te- och inkomstförhållanden stor betydelse för deras allmänna arbetssitua

tion, vilken i sin tur påverkar kulturklimatet i stort. Enligt motion 286 

måste skattereglerna utformas så att hänsyn tas till de särskilda förhållan

den under vilka kulturarbetarna verkar. Den i motionen begärda nya 

utredningen bör därför ingående pröva även frågan om införandet av ett 

särskilt inkomstslag för kulturarbetare. 

Utskottet vill erinra om att vissa fakta om kulturarbetarnas villkor har 

presenterats i kulturskattekommittens. betänkande (s. 63-66). Detta byg

ger i sin tur på en undersökning publicerad av konstnärsnämnden. och 

Sveriges författarfond år 1981. Utskottet är medvetet om att de ekonomis

ka förhållandena för kulturarbetare sannolikt inte har ändrats i någon 

större utsträckning sedan undersökningen gjordes. Statens bidrag till stöd 

åt kulturarbetarna har dock ökat totalt sett under de senaste tio åren. 

Denna ökning har dock för den enskilda kulturarbetaren i genomsnicc inte 

inneburit motsvarande ökning av inkomsterna. Olika förklaringar finns 

hartill. En orsak är att antalet kulturarbetare ökat. I detta sammanhang 

finns skäl nämna att t. ex. inom. bildkonstnärsfonden diskuteras princip

frågan om tillgängliga medel skall fördelas till ett stort antal mottagare, 

vilket medför att varje mottagare får ett mindre belopp eller till ett färre 

antal mottagare, vilket å andra sidan medför att bidragsbeloppet i genom

snitt blir större. 

Uppgifter om kulturarbetarnas villkor kan erhållas från en rad källor. 

exempelvis statistiska centralbyråns folk- och bostadsräkningar och ar

betsmarknadsstyrelsens statistik. Uppgifter kan också fås genom enkäter 

och andra urvalsundersökningar, som görs av organ som ger stöd till 

kulturarbetare. En kulturstatistik för åren 1960- 1971 gavs ut år 1981 av 

statens kulturråd och statistiska centralbyrån. En ny utgåva publiceras 
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under :1r I 985. ni. a. grundad p;t uppgil"ter i 1980 :1rs folk- och t>ostadsriik

ning. Utskottet t"örutsiitter att kulturstatistiken i framtiden utl"ormas så att 

kulturart>etarna~ \'illkor niittre kan belysas iin som nu iir fallet. Utskottet 

utg:1r sjiih rallet fr:rn att kulturr~tdet. konstni-irsniimnden. styrelsen för 

hi ldkofötniirsl"onden. styrelsen för S\'eriges författarfond och andra organ 

pä grundval av tillgängliga kiillor håller sig väl underrättade om utveck

lingen a\· kulturarhetarnas ekono1i1iska och sociala \'illkor. 

l\fojlighetcrna för kulturarhetarna att f;J sysselsättning inom det egna 

yrkcs,1rnr{1det iir i hög grad heroende av att det finns en dl fungerande 

arr>cts- nd1 uprdragsförmedling för dem. Enligt vad utskottet inhiimtat 

k,1111mcr Al\IS-kommitten (,\ 1981 :02) i sitt huvudbetänkande. som inom 

kurt avgcs. att belysa fr;\gor som har betydelse för samhiilleb iilsatser rt1 

detta omrädc och frarnliigga förslag om förändringar av dessa insatser. 

Fr:1gan om införandet av ett siirskilt inkomstslag för kulturarhetare har 

ing;icnde pri.ivab av kulturskattekommitten. Denna har redovisat en rad 

sk:il som talar nwt att kulturarhetar.na skulle särhehandlas genom att ett 

~:1dant inkomstslag infördes. 

I kulturutskottets yttrande KrU 1984/85:4 y till skatteutskottet över 

prorosition 1984/85 :9J har kulturutskottet anfört att denna utredning inte 

kan liiggas till grund för ett införande av ett särskilt inkomstslag av litterär 

och konstnärlig verbamhet. Skatteutskottet anser för sin del i betänkandet 

Sk U 1984· 85 :28 att kulturarhetarnas speciella situation bör lösas på annat 

siitt iin genom införande av ett siirskilt inkomstslag eller ett ·särskilt rörel

sehegrerr för kulturarhetare. 

Kulturutskottet anser att det inte finns anledning anta att en förnyad 

utredning av frägan om ett siirskilt inkomstslag för kulturarbetare skulle 

leda till en annan slutsats än den vartill kulturskattekommitten kommit. 

Utskottet anser ocksä att de l"örändringar av skattereglerna för hl. a. kul

turarbctarna som nu genomförs på grundval av förslagen i proposition 

1984.·'85 :9J bör vara i kraft en tid innan en ny, omfattande utredning om 

skattcförh;11landena för dessa grupper övervägs. 

Sammanfattningsvis anser utskottet att en ny utredning. som skulle avse 

kulturarbetarnas ekonomiska och sociala villkor, inte är den väg som nu 

bör viiljas för att '1stadkomma förbättringar av kulturarbetarnas villkor i 

angirna h:inscendc. En rad förbättringar har genomförts under den gång

na tioärsrerioden. Den samhällsekonomiska situationen begränsar för 

niirvarandc möjligheterna att väsentligt- öka insatserna för kulturarbetar

na. Detta for dock inte hindra statsmakterna. kommunerna och landsting

en att direkt och indirekt göra fortsatta insatser för att kulturarbetarna 

skall fä möjlighet att leva och skapa under drägliga villkor. något som 

gagnar hela samhiillet. Självfallet är det inte minst i ett läge då resurserna 

iir siirskilt knappa av vikt att dessa sätts in för åtgärder som är särskilt 

angelägna. För statsmakternas del iir det av stor betydelse att kulturrådet 

och andra berörda myndigheter och organ nära följer utvecklingen inom 
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sitt kompetensomdde och föresl[1r de [1tgiirder som hcdöms nödviindiga. 

Det ft1r diirefter ankomma r:1 regering och riksdag att :ta stiillning till 

förslagen och diin·id göra erforderliga prioriteringar i fdga om anviind

ningen av tillgiingliga reformmedel. 

Under hiin\·isning till det anförda a\·styrker utskottet motionerna 1983/ 

84:2074 samt 284 yrkande 4 och 286 yrkande 3. 

Statliga insatser för konstniin:r och andra kulturarhetare fdn vissa anslag 

p:1 kulturhudgetcn m. m. 

Statligt stöd till konstniirer och andra kulturarhetare \'ia kulturhudgeten 

utgt1r fr~'\n anslagen Visningsersiittning [tt hild- och formkonstniirer. Hidrag 

till konstniirer. Inkomstgarantier för konstniirer och Ersiittning ~'\t förfat

tare m. Il för utl[ming av deras verk ge1wrn bibliotek m. m. samt Ersiittning 

till riittighetshavare p<'I musikomrädet. Det hör ocksä niimnas att inkör av 

konst genom statens konstdd görs varje ~1r med betydande belopp och att 

staten ger stöd till vissa organisationer för konstförmedling nch formgiv

ning. Möjligheten att fä statliga lttn till konstniirlig utsmyckning och ut

formning a\· hostadsomr{1den iir en hittills inte tillriickligt urpmiirksam

mad och utnyttjad möjlighet att berika dr miljö och samtidigt skara 

arbetstillfiillen för kulturarbetare. Hostadsutskottct har under innevarande 

riksmöte förordat att länetilliigget för konstniirlig utsmyckning i bostads

omrt1den skall höjas (Bo U 1984185: 13 ). Slutligen hör ocksä nämnas att 

kulturarbetare sysselsiitts genom arhetsmarknadspolitiska <itgiirder inom 

kultursektorn. 

De bidrag till konstniirer m. Il via kulturbudgeten som har niimnts 

administreras av llera olika organ och utg{ir i l)lika former. För att fa en 

överhlick över dessa bidragsformer har inom utskottskanslict uppriittats 

en tahlä över dem och över de administrerande organen. Tablån fogas till 

betiinkandet som hilaga I. Som framgår av tahl<!n iir systemet inte enhetligt 

utformat. Detta har delvis sin förklaring i att olika bi dragsformer vuxit 

fram vid olika tidrunkter och efter olika önskernäl från de herörda grup

perna av konstniirliga yrkesutövare. · 

Medlen under anslaget Bidrag till konstniirer anviinds till konstniirsbi

drag. projektbidrag 111. m. Konstniirsbidrngen utgär för niirvarande under 

ett, tvä eller fem år. Ett- och tvä~lriga hidrag inkomstheskattas inte. Diir

emot utgör de femärigit konstniirsbidragen beskattningsbar inkomst. 

Vid en av de delreformer som bidragit till dagens utformning av stats

bidragssystemet fördes de medel som dittills utgätt i form av konstnärsbi

drag till bild- och formkonstniirer under anslaget Bidrag till konstnärer 

m. m. över till en fond benämnd Sveriges bildkonstnärsfond. Fondm.edlen 

skall anviindas till ersiittning <°Il bild- och formkonstniirer för att konst av 

deras hand som iir i statlig ägo visas offentligt. Medel till fonden anvisas 

varje itr under anslaget Yisningsersiittning ;It bild- och formkonstnärer. 

Riksdagrn /98./ 85. 13 .1aml. Nr 16 
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Fördelningen a\ fondmedlen sköh av en inom konstniirsniimnden verk

sam styrelse för hildkllnstniirsfonden. Styrelsen för bildkonstniirsfonden 

har i enlighet med önskem<ll från konstniirernas organisationer beslutat att 

fondmedlen skall andndas pä olika siitt för bildkonstniirer och för övriga 

grupper. dvs. för konsthantverkare. tecknare/illustratörer. fotografer och 

arkitekter. För de senare grupperna utg:1r bidrag i forin av arhetshidrag. all 

jiimföras med de konstniirshidrag som utgår under anslaget Ridrag till 

konstniirer. För bildkonstniirerna inleddes den I juli 1982 en treärig för

si'lksverksamhct med s. k. grundersiiltning från hildkonstnärsfonden. Er

siittningen utg:ir för niirvarande med ca 2 000 kr. - ca 12 000 kr. per år 

hernende p:1 mottagarens inkomst. Maximal årsinkomst för att erhälla 

grundersiittningen iir för niirvarande 50 000 kr. Principen för grundersiitt

ningen iir att den. om systemet hihehalls. skall utgå till dess mottagaren får 

pension med omprörning vart femte är. Cirundersiittningen iir heskatt

ningshar inkomst. Bild- och formkonstniirerna kan liksom tidigare erh<illa 

projektbidrag fdn anslaget Bidrag till konstniirer. (Se tablän i bilaga I.) 

Styrelsen for Sveriges hildkonstniirsfond har regeringens uppdrag att 

ut' iirdcra försöksverksamheten med grundersiittning. De dittills gjorda 

erfarenheterna redovisades i anslagsframstiillningen för budgetåret 1985/ 

86. Efter hl. a. en mindre enkiit till konstniirer som erh<lllit grundersiittning 

görs en summering av det nya systemets fördelar och nackdelar. Bland 

systemets fördelar framhälls det faktum att konstniirerna rnr stöd i form av 

ersiittning i stiillet för bidrag. att !lera rnr stöd. att utbetalning i princip 

skall ske till uppn<'tdd pensions<lldcr samt att ersiittningen är inkomstrela

terad och pensionsgrundande. Till nackdelarna hör. anförs det. att ersiitt

ningsbeloppen för niirvarande iir U!ga. att ersiittningen iir skattepliktig. att 

den kan missgynna den som arbetar mer samt att det iir svårt att hedöma 

kritaiet "dokumenterad fem<lrig konstniirlig yrkesverksamhet". Styrelsen 

för hildkonstniirsfonden avser att göra en kompletterande utvärdering 

under v~iren 1985 och diirefter besluta om hur ersiittningarna till bildkonst

niirer skall vara utformade fr. o. m. budgetåret 1985/86. 

Riksdagen hör enligt motion 1983/84:1649 (fp) begiira att de negativa 

effekterna av förfodringen av bidragen till bild- och formkonstnärerna 

prövas s<i att konstniirerna inte fär minskad ersättning totalt sett. sedan 

visningsers{ittning i form. av grunclersäffning införts. Motionärerna påtalar 

att. eftersom den nya grundersiittningen är beskattningsbar inkomst. en 

del av bidraget {lterg~\r till staten. Detta var inte fallet innan grundersätt

ningen infördes och dä statsbidraget utgick i form av konstnärsbidrag. dvs. 

ett- eller tvtiåriga konstnärshidrag. Vidare betalar konstnärerna ytterligare 

en del av grundersättningen i sociala avgifter. Regeringen bör därför enligt 

motioni-irernas mening pröva dessa effekter i samband med den pågående 

ut viirderingen av det nya systemet. 

Utskottet vill först erinra om att riksdagen (prop. 1984/85 :93) förelagts 
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ett förslag till nya sk_atteregler som innebär att bidrag bl. a. i form a\' 

grundersiittning rr. o. m. 1986 års taxering skall beskattas som A-inkomst 

och inte liingre som B-inkomst vilken sambeskattas med makes/makas 

13-inkomst. 1-'örslaget har tillstyrkts av kulturutskottet (KrLJ 1984/85:4 y) 

och skatteutskottet (SkU 1984/85:~8). Utskottet vill ocks:I erinra om att 

systemet med beskattningsbar grundersiittning införts i enlighet med öns

kemäl framförda av konstnärernas representanter i styrelsen för bildkonst

niirsronden. Utskottet utg<lr fdn att alla faktorer som p<h"erkar bidragen 

till konstnärerna tas med i den ännu påg{1ende utviirderingen av försöks

verksamheten. Mot denna bakgrund avstyrker utskottet motion 1983/ 

84:1649. 

Utskottet vill i detta sammanhang ta upp frägan om de olika hitlrags/ilf

mer som viixt fram och de olika organ som handliigger bidragsfrt1gorna. 

Som framgår av vad utskottet redovisat i det föregående och av tabl<ln i 

bilaga I är det system i vilket bidragsformerna administreras sv;lröver

skädligt. Utskottet är medvetet om att det nuvarande systemet vuxit fram 

under en följd av <'1r med olika delreformer och att de olika bidragen 

utformats under medverkan av konstniirernas representanter. Oet iir dock 

enligt utskottet önskviirt att regeringen exempelvis i samband med utviir

deringen av bidragsformerna inom bildkonstniirsfondens verksamhetsom

råde överviiger om en annan och mera överskadlig organisation iin den 

nuvarande och en mera enhetlig beniimning av likartade bidrag s_kulle vara 

till gagn för konstnärerna och kunna innebiira en rationalisering. Om en 

s[1dan översyn leder till förändringar iir det viktigt att detta. liksom hittills 

rnrit fallet, sker under hänsynstagande till konstniirernas önskern:ll. Riks

dagen bör som sin mening ge regeringen till kiinna vad utskottet anfört om 

formerna för vissa bidrag till konstniirer m. Il. 

Ersättning utgär till konstniirer då deras verk stiills ut i de statliga 

museerna m. m. enligt avtal mellan staten och konstniirsorganisationerna 

på bild- och formområdet. Frågan om ersiillning till konstn:irer vid utst:ill

ningar i kommunala och privata lokaler har diskuterats de senaste •lren. I 

årets budgetproposition (bil. I 0, s. 465) anmäls att denna fråga bereds inom 

regeringskansliet bl. a. genom kontakter med berörda intressenter. 

Frågan om 111s1ii/lningsersät1ni11g tas upp i fyra motioner. Enligt motion 

716 (vpkJ, yrkande I, bör den snarast ft1 en lösning. Motioniiren hänvisar 

till att kulturutskottet redan för tio år sedan ställt sig bakom principen att 

konstnärer bör ersättas för sin medverkan i utställningar och att ett statligt 

stöd därvid är motiverat och nödviindigt för att principen om utställnings

ersättning skall kunna realiseras. Enligt motion 2474 (s) hör förutsiittning

ar nu finnas för en principöverenskommelse om utstiillningsersättning 

mellan företrädare för konstnärerna. utställningsarrangörerna och staten. 

Riksdagen bör därför hos regeringen begära förslag om en sådan princip

överenskommelse (yrkande 2). Ett förslag till utformning av utställningser-
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s:ittning I:imnas i motion 925 (fp). FrS:ittning hör gä direkt till konstn:irer 

som kan dokumentera sitt ko!btn:irskap genom seriös yrkesverbamhet 

och som st:iller ut i kommunal regi eller genom konstförening eller annan 

seriös utst:illningsarrangör. Ersättning-hör utg<I endast till utst:illning med 

högst tre deltagande komtniirer. Riksdagen bör för budget[1ret 1985/86 

under ett nytt anslag hen:imnt Utstiillnings.:rsiittning anvisa 5 Ol)() ()(JO kr. 

för iindam:1kt (yrkande 51. I motion 2220 (ml slutligen hemstiills om 

fiirslag 1)m utstiillningsersiittning för ett antal unga ny;t lt)\'ande konstn:i

r.:rs första separatutstiillningar (yrkande 7). Reformen hör fina11'ieras 

genum omprioritering inom det statliga stödet till kulturv.:rksamh.:t. Det 

ankommer enligt nrntioniirernas mening p[1 kommunerna att bedöma för

ut<ittningarna för en allmiin utstiillningsersiillning. 

Utskottet vidhttller sin tidigare uttalade uppfattning att konstn:irer hör 

ersiittas för sin medverkan i utställningar. Som utskottet nyss redovisat har 

ock<1 erS:ittning för utstiillningar vid statliga museer m. m. införts. Som 

framg;lr av hudg.:tpropositionen p:1g;.1r överl:iggningar i den aktuella fr[t

gan inom regeringskansliet med berörda parter. Ut>kottet förutsiitter att 

iiverliiggningarna hedri\·s sä att resultatet a\" dem kan redO\·is;i,; för riks

dag.:n senast i 19~6 :1rs hudgetproposition. Överl:iggningarna hör inte 

föregripas genom n{tgot uttalande fr[rn riksdagens sida. Motionerna 716 

yrkande I (1ch 2474 yrkande 2 hör diirför inte föranleda n~tgon riksdagens 

Iitgiird. Lhkottet kan in le heller tillstyrka att riksdagen nu föresE1r hur ett 

system för utstiillnings.:-rsiittning hör utforinas. Riksdagen hör diirför avslit 

motionerna 925 yrkande 5 och 2220 yrkande 7. 

Hemstiillan 

Utskott.:t hemstiiller 

I. hetriiffondc 1malande om rik1linjer/i'ir k11l111r[111li1ike11 

att riksdagen avsl[tr motion 19M..-~5:2220 yrkande L 
1 hetriiffande en (lar/amc11rarisk 111rcdni11g.fi'ir 111rärdcri11g ar 1\17-1 

års k11lr111poliriska heslw 

att riksdagen avsl~tr motion I 9X4/85 :2202 .yrkande I i denna 

deL 
3. hetriiffande iircr.1...-n ar der .11a1/iga .11iider !il! regional k11{111rrerk

sa111he1 

att riksdagen avslär motionerna 1984/:-)5:512 och 1984/ 

85:2202 yrkande I i denna del, 

4. betriiffandc samordning ar 1ttrnt;raksamhc1 111ed 11111sik1ea1er 

;1tt ribdagcn avshlr motion 1984..: ~5 :2202 yrkande 2, 
5. hetriiffande omfi'irdelning ar medel 1il/ ris.1·a 1ea1rar 

att riksdagen avsl{1r motion 1984/85: 1302, 

6. hetriiffande jimsall 1ea1errerksamhe1 i gleshrgd 

att riksdagen avsli\r motion 1984/85:1812; 
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7. hetriiffande riktat stiid till ham- och 1111gdo111steata 

att riksdagen avslttr motion 1984/85 :2476. 

8. betrii!Tande i11resteri11g.1hidrag till Giirlehm:r:s museum 

alt riksdagen avslär motion 1984/85:2478. 

9. hetriiffande spo11sring 

att riksdagen med anledning a\· motionerna 1984/85:2202 yr

kande 7 och 1984· 85:2220 yrkande 4 samt med avslag pt1 

motion 1984/85 :717 som sin mening ger. regeringen till kiinna 

vad utskottet anfört. 

I 0. betriiffande 11ppgi/(er 0111 .fiircko111.1te11 ar .1ponsri11g 

all riksdagen avslär motion 1984/85:2220 yrkande 5. 

11. hetriiffande utredning 0111 k11/t11rarhe1amas cko110111i.1ka och so

ciala rillkor 

att riksdagen avsltir motionerna 198J/84:2074. 1984·85:284 

yrkande 4 och 1984.'85:2Xö yrkande 3. 

12. hetriiffande priirning ar e;i'eklcma ar/iirsiik1Tcrk.1a111heten 111ed 

s. k. grundersä1111ing 1il/ ko11.1t11iirer 

all riksdagen avslär motion I 98J.i84: 1649. 

13. betriiffande i1riir11ing a1· .fi"dgan 11111 orga11isationen ar och .fi1r-

111ema.fi"ir det statliga .1tiidet till konstniirer m . .fl. 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskollel anfört. 

14. hetriiffande 1111alandc 0111 11t.11äl/ni11gsersiittni11g 

att riksdagen avsli1r motionerna 1984/85 :716 yrkande I. 1984/ 

85:925 yrkande 5 i denna del. 1984/85:2220 yrkande 7 och 

1984.085:2474 yrkande 2. 

15. hetriiffande 111edclsa11ri.rni11g til/ 111.1·1iil/11ingsersii1111ing 

all riksdagen avslt1r motion l984i85:925 yrkande 5 i denna del. 

2. Statens kulturråd. Regeringen har i proplisition I 9X4 8:": I 00 hilaga I O 

(uthildningsdepartementd) under punkt F I (s. 425 och 42ö) fi.ireslagit 

riksdagen att till Statens kulturdd för hudgetäret 1985.·8(> anvisa ett för

slagsanslag av 15 957 000 kr. 

Motion 

I motion 1984i85:2220 av Ingrid Sundherg m. tl. (m) yrkas. s{1vill nu :ir 

i fr~1ga. 

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts om en begriinsning av kulturrt1de1' utredningsverksam

het. 

8. att riksdagen till Statens kulturrt1d fiir budgetttret 1985. :-16 anvisar ett 

forslagsanslag a1· 15 398 000 kr. 
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Utsk11Het 

Regeringen föresl[tr att anslaget Statens kulturråd förs upp med 

15 957 000 kr. Därvid har huvudförslaget tillämpats, dvs. en besparing på 

2 ".;,tagits ut. 

Kulturr[1det har enligt motion 2220 (m) med tiden fått en oformlig 

organisation genom att allt ner uppgifter lagts på rådet, t. ex. att planera, 

samla in statistik, utreda verksamhet, fördela anslag och utvärdera aktivi

teterna. Dess utredningsverksamhet bör enligt motionen begränsas nästa 

budgetår som ett led i en avveckling av myndigheten på sikt (yrkande 6). 

Enligt motionen bör riksdagen, som en följd av de begränsade uppgifierna 

för kulturrådet. anvisa 559 000 kr. mindre för budgetåret 1985/86 än vad 

regeringen föreslagit (yrkande 8). 

Vid föregående riksmöte redovisade utskottet ( KrU 1983/84: 18 s. 14-

16) att vissa iindringar i kulturrådets organisation gjorts i syfte att uppnå 

förenklingar i arbetet. Utskottet utgick frän att fortsatta anstriingningar 

görs för att effektivisera kulturrådets administration. Utskottet kunde inte 

bitriida ett dä aktuellt motionsförslag om avveckling av kulturrådet och 

uttalade att det behövs en central myndighet iiven på kulturområdet lika 

dl som pä andra omdden. Utskottet har inhiimtat att regeringen avser att 

inom kort tillkalla en siirskild utredningsman för att precisera kulturrådets 

framtida roll och uppgifter. 

1\-kd hiinvisning till det anförda avstyrker utskottet yrkandena 6 och 8 

i motion 2220 l~ch föreslär att riksdagen anvisar de medel till kulturrådet 

som beriiknah i budgetpropositionen. 

Utskottet hemstiiller 

I. betriiffande kulturrådets uppgifier m. m. 

att riksdagen avsltir motion 1984/85 :2220 yrkande 6. 

2. hetriiffande medelsanrisningen 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:100 och med 

avslag pä motion 1984/85 :2220 yrkande 8 till Statens kulturråd 

för budget<'iret 1985 · 86 anvisar ett förslagsanslag av 15 957 000 

kr. 

3. Bidrag till kultunuksamhet inom organisationer m. m. Regeringen har 

under punkt F 2 (s. 82-86 samt 426-428) föreslagit riksdagen att till 

Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m. för budgetåret 

1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 15 725 000 kr. 

Motioner 

I motion 1984/85 :719 av Eva Hjelmström m. fl. (vpk) yrkas, såvitt nu iir 

i fräga. 

2. att riksdagen med iindring av proposition 1984185: I 00 beslutar att 

under anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer m. m. 
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uppta ett i förhttllande till regeringens förslag med 3 500 000 kr. förhöjt 

belopp avseende centrumbildningar inom dansens. musikens, filmens, 

litteraturens och bildkonstens område. 

I motion 1984/85: 1826 av Gunnar Nilsson i Stockholm 111. Il. (s) yrkas 

att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna att inom 

ramen för de medel som på utbildningsdepartementets huvudtitel uppförts 

för arbetsplatshihliotek, för utveckling av kulturverbamhet p:I arbetsplat

serna och för kulturprogram i föreningslivet bör avsättas dels 1.5 milj. kr. 

till de fackliga organisationernas kulturverksamhet p~'\ arbetsplatserna, 

dels 500 000 kr. - utöver vad som i budgeten angivits - till Arbetarrörel

sens arkiv och folkrörelsearkiven att fördelas på siitt som frarngär av 

motionen. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg m. fl. (m) yrkas, sävitt nu är 

i fräga, 

9. att riksdagen till Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 

m. m. för budgetåret 1985186 anvisar ett reservationsanslag om 12 850 ()(}() 

kr. 

Utsko11e1 

Under anslaget utgär frän ett antal anslagsposter bidrag dels till orga

nisationer som bedriver en omfattande kulturverksamhet, dels till statens 

kulturråd för fördelning till olika kulturprojekt inom organisationslivet 

m. m. 
En av anslagsposterna avser hicirag till centrumhildningar på teaterns, 

dansens, musikens, filmens. bildkonstens och litteraturens områden. In

nevarande budgetär är denna anslagspost uppförd med 3 185 000 kr. I 

budgetpropositionen föresläs en uppräkning med 90 000 kr. till 3 275 000 

kr. 

I motion 719 (vpk) hemställs att riksdagen skall beräkna 3 500 000 kr. 

mer än vad regeringen föreslagit för centrumbildningarna (yrkande 2). 

Motionärerna framhåller att centrumbildningarna under senare år drab

bats av kraftiga hyres- och andra kostnadshöjningar. 

Utskottet erinrar om att den av regeringen föreslagna uppräkningen av 

den nu aktuella anslagsposten iir av samma storleksordning som motsva

rande uppräkning av andra likartade anslag, eller ca 3 '!o. Utskottet vill 

ocksä erinra om att arbetsmarknadsstyrelsen stiiller ett antal siirskilda 

arbetsförmedlare till centrumbildningarnas förfogande. Innevarande bud

geu'lr finns sädana vid tio centrumhildningar. Mot bakgrund av det anför

da och med h~insyn till den rådande budgetsituationen avstyrker utskottet 

motion 719 yrkande 2. 

En annan anslagspost avser medel till kulturriidhs disposition fiir kultu

rella ändamål. Ur denna anslagspost har utgätt medel bl. a. till seminarier 
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kring konstnärlig utveckling, erfarenhctsuthyte mellan institutioner samt 

invandrarnas kulturfestivaler. Anslagsrosten föresl<'1s i budgetpropositio
nen riiknas upp med XO 000 kr. till 2 875 000 kr. 

Enligt motion 2220 (m) hör besparingar pil statsutgifterna i första hand_ 

gt1 ut över ospecificerade anslag. Diirför fiin:sli1s i motionen att riksdagen 

skall beriikna 2 000 000 kr. för ansl'agsposten till kulturr{1dets disposition 

(yrkande 9 delvis). 

Utskottet anser att de verksamheter som stöds med medel ur anslagspos

ten till kultumldets disposition inte hör \'idkiinnas en st1dan minskning av 

medlen som föreslas i motion 2·220. Det iir niidviindigt att det finns medel 

till att stödja kulturella iindamäl som iir angeWgna men som inte f<'lr stöd 

i annan ordning. Utskottet avstyrker diirför motion 2220 yrkande 9 i den 

del som avser minskning av anslagsposten till kulturri\dets disposition. 

I det inledande avsnittet av uthildningshu\'Udtitcln (s. 82-86) redovisas 

kulturr{1dets förslag till handlingsprogram för kulturverksamhet i arbeh

livet kallat Vaktyg för föriindring (Rapport frän kulturrädet 1984: I). 

Föredragande statsi"ädet anför att det iir naturligt att den statliga insatsen 
för att stimulera kuf/ur i arhc1slire1 koncentreras till {ttgiirder som syftar till 

att rn i gfö1g en utvecklingsprocess i vilken mänga medverkar. Pä ett antal 

omr<'idcn niimns insatser som har betydelse i sammanhanget. 

Under anslaget Bidrag till kulturvcrksamhet inom organisationer 111. m. 

beriiknas i budgetpropositionen 2 milj. kr. under en siirskild anslagspost 

Utveckling av kulturverksamhct pä arbetsplatserna. Medlen skall enligt 

propositionen anviindas för aktiviteter inom bl. a. friimjandcorganisatio

nerna. Det bör ankomma pä regeringen att fördela dessa medel. Vid 
fördelningen bör prioritet ges ät verksamhet med konstutstiillningar p<°t 

arbetsplatser. Detta omr[1de iir enligt föredragande statsr<'1dets mening 

eftersatt. Vidare bör hiinsyn tm. till hur dl aktiviteten är lokalt förankrad 

och i vilken utsträckning de medlemsorganisationcr som st;lr ha kom orga

nisationerna med friimjande uppgifter iirvilliga att eng<igera sig. anförs det 

vidare i propositionen. 
Kulturella aktiviteter pä arbetsplatserna bygger enligt motion 2220 (m) 

i stor utstriickning p[t de anstiilldas frivillig<i. ideelb arbete. Denna verk

samhet bör enligt motionärernas mening inte bydkratiscras genom ett 

statligt hidrag av det slag som föresl;is· i budgetpropositionen och inte 

heller styras av de fackliga organisationerna. Riksdagen bör diirför enligt 

motionen avslå regeringens förslag om medelsarivisning till utvt:ckling av 

kulturverksamhet pä arbetsplatserna (yrkande 9 delvis). 

I motion 1826 (s) föreshis att sammanlagt 1,5 milj. kr. skall användas för 

de rackliga organis~itionemas kulturvcrksamhd under dels förevarande 

anslag under anslagsposten Utveckling av kulturverksam het p~\ arbetsplat

serna. dels anslaget Bidrag till studieförbunden m. m_ under anslagspostcn 

K ulturverksamhet, dels den anslagspost i proposition I 984i85: 141 om 
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litteratur och folkbibliotek som avser arbetsplatsbibliotek. Det anges inte 

i motionen hur stor del av de 1.5 milj. kr. som skall avsiittas under resp. 

anslag. Medlen bör enligt motionen anviindas för utbildnings- och infor

mationsinsatser för ombud och organisatörer inom de fackliga organisa: 

tionerna och studieförbunden samt till stimulans av fackliga kulturprojekt. 

Dessutom bör under förevarande anslag under anslagsposten Utveckling 

av kulturverksamhct p~'\ arbetsplatserna 170 000 kr. anviindas för personal

förstiirkningar vid de lokala folkrörelsearkiven och 330 000 kr. för centrala 

arkivinsatser vid Arbetarrörelsens arkiv. 

Utskottet anser det mycket viirdefullt att en satsning på kulturvcrksam

hct i arbetslivet nu inleds. Som fi.iredragande statsrädet anför hör det vara 

en uppgift för staten att stimulera tillkomsten av kultui·aktiviteter med 

anknytning till arbetsplatserna. medan ansvaret för verksamheten ytterst 

måste vila pä de fackliga organisationerna och organisationer av det slag 

som Littcraturfriimjandet. Konstfriimjandet. Sk{1dehanan och Sveriges 

konstföreningars riksförbund utgör. Statens kulturräd. som ansvarar för 

fördelningen av. bidraget till kulturverksamhet i studieförbunden m. m., 

bör. som föredragande statsrädet anför. siirskilt uppmiirksamma behovet 

av kulturinsatser pä arbetspla.tserna. Statens kulturr{1ds förslag till hand

lingsprogram för kultur i arbetslivet biir kunna utgöra underlag för diskus

sioner om den fortsatta utvecklingen av kultun erksamheten p{1 arbetsplat

ser. Denna verksamhet kan f;'\ betydelse inte bara för de anstiillda utan 

ocks~t för de anstiilldas familjer. Under dren 1985 avslutar kulturr~1det ett 

annat utredningsprojekt. niimligen om kultur i boendet. Kulturverksam het 

pt1 arbetsplatserna och i boendet kan i framtiden, iin mera iin i dag. bli 

betydelsefulla komplement till varandra och samverka till att !ler miinni

skor blir delaktiga i kulturaktiviteter. 

Utskottet kan säledes inte dela de t1ppfattningar som förs fram i mo'tion 

2220 om kultur i arbetslivet och avstyrker motionens yrkande 9 i nu aktuell 

dd. 
Utskottet anser vidare att de medel som i budgetpropositionen beräkn.as 

för kulturverksamhet pä arbetsplatser hör rn anviindas pit det siitt som 

regeringen föreslår. Det mäste. siirskilt i ett initialskede. rn finnas en viss 

flexibilitet i andndningen av medlen för att t. ex. nya id~er skall kunna 

prövas. Det iir för utskottet naturligt att de fackliga organisationerna 

engageras i verksamheten utan nägot siirskilt riksdagsbeslut vare sig i fräga 

om det nu aktuella anslaget eller betriiffande bidraget till studieförbundens 

k ulturverksamhet. Utskottet anser vidare att riksdagen inte nu bör göra 

n{1got uttalande om hur medel föreslagna i proposition 1984/85: 141 om 

litteratur och folkbibliotek skall anviindas. L'tskottet kan inte heller till

styrka att de medel som nu heriiknas för kulturverksamhet pä arbetsplat

serna minskas med 500 000 kr. för att i stiillet avsiittas för i motion 1826 

angivna arkivändamäl. Rikdagen hör med hiinvisning till det anförda 

avslä motion 1826. 
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Utskottet har i övrigt inget att erinra mot medelsberäkningen. 

Utskottet hemställer 

I. beträffande heräknande ar medel under anslaget./(·;,. centrumhild

ningar på teaterns. dansens. musikens . .filmens, hildkonstens och 

lifferaturens områden 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 och med 

avslag på motion 1984/85 :719 yrkande 2 i denna del beslutar att 

för angivna ändamål under anslaget skall beräknas 3 275 000 

kr., 

2. beträffande beräknande ar medel under anslaget till kulturrådets 

disposition för kulturella ändamål 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 och med 

avslag på motion 1984185 :2220 yrkande 9 i denna del beslutar 

att för angivna ändamål under anslaget skall beräknas 2 875 000 

kr., 

3. beträffande heräknande ar medel under anslagetji"ir utrffkling a1· 

kulllll"l'erk.rnmhet på arheHplatserna 

att riksdagen med bifall till proposition 1984185:100 samt med 

avslag på motionerna 1984/85: 1826 i denna del och 1984/ 

85 :2220 yrkande 9 i denna del beslutar att för angivna iindam[il 

under anslaget skall beriiknas 2 000 000 kr., 

4. beträffande medel i iirrigt till de .fi1ckliga organisationernas kul

turrerksamhet m. m. 

all riksdagen avslår motion 1984/85: 1826 i denna del. 

5. beträffande medelsanri.rningen 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 samt med 

avslag pä motionerna 1984185 :719 yrkande 2 i denna del. 1984/ 

85: 1826 i denna del och 1984/85 :2220 yrkande 9 i denna del till 

Bidrag till kulturrcrksamhet inom organisationer m. m. för bud

getåret 1985/86 anvisar ett reservationsanslag av 15 725 000 kr. 

4. Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Regeringen har under punkt 

F 3 (s. 428 och 429) föreslagit riksdagen att till Bidrag till särskilda kultu

rella ändamål för budgetåret 1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 

6 051 000 kr. 

Motioner 

I motion 1984/85 :2190 av Sture Korp[1s m. fl. ( c) yrkas - med hänvis

ning till vad som anförts i motion 1984/85 :2189 - att riksdagen beslutar 

att fr:ln reservationsanslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål an

visa 240 000 kr. till Baltiska institutet för föreståndarens lönekostnader. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg m. Il. (m) yrkas, såvitt nu är 

i fråga, 
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I 0. att riksdagen till Bidrag till särskilda kulturella iindamål för budget

året 1985/86 anvisar ett reservationsanslag av 5 051 000 kr. 

I motion 1984/85:2471 av Karin Ahrland m. tl (fp. s. m. c) yrkas att 

riksdagen ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om Baltis

ka institutets hehov av ökade resurser. 

I motion 1984/85:2472 av Karin Andersson m. fl. (c, m. fp. vpk) yrkas 

att riksdagen uttalar att av disponibla medel under anslaget Ridrag till 

siirskilda kulturella ändamål ett anslag pä 200 000 kr. bör beviljas lmmi

grantinstitutets arkiv- och dokumentationsverksamhet. 

U1sk1111e1 

Från förevarande anslag utgår bidrag för skilda iindamål till organisa

tioner och institutioner på kulturområdet. En viss del av medlen st~'tr till 

regeringens disposition. 

1 motion 2472 (c. m. fp. vpk) yrkas att 200 000 kr. av de under anslaget· 

tillgiingliga medlen skall avsättas för ltnmigran1in.1·1i1111e1s arkil'- och tl11ku

me111a1i1111srerksamhe1. 1 motionen redovisas att lmmigrantinstitutct fun

nits sedan år 1973 och att det hyggt upp en omfattande dokumentation i 

frågor som rör migrations- och minoritetspolitik såviil i Sverige som i 

andra liinder. Vidare har institutet enligt motionen under senare år hörjat 

hygga upp ett arkiv med hrcv. fotografier. manuskript m. m. ~vinvandrare. 
Med det insamlade materialet som grund bedriver institutet informations

och upplysningsverksamhet kring invandrare och invandrarfrågor riktad 

hädc till invandrare och svenskar. lmmigrantinstitutct iir en fristt1ende 

sammanslutning och inte ansluten till någon hidragshcriittigad huvudor

ganisation. Institutet har diirför svärt att finansiera sin verksamhet. Motio

niirerna anser att kommande förslag till riksdagen i invandrarpolitiska 

fr{1gor inte kan avvaktas innan beslut om eventuellt hidrag till Immigrant

institutct tas eftersom dessa förslag inte kan resultera i n[1gra konkreta 

åtgiirder förriin budgetäret 1986/87. Institutet behöver niimligen enligt 

motioniirernas mening fä hidrag redan fr. o. m. budgetäret 1985/86. 

Utskottet erinrar om att statsr~ldet Göransson i svar på en fr<1ga i riks

dagen (prot. 1984/85 :23 s. 31 -33) anfört att regeringen ser delar av 

Immigrantinstitutets verksamhet som värdefull och att den anser att visst 

stöd från staten kan vara motiverat för sådan verksamhet. 

Utskottet instämmer i uppfattningen att Immigrantinstitutets arkiv- och 

dokumentationsverksamhet är av sådant riksintresse att den motiverar ett 

statligt stöd. 

Utskottet har inhämtat att Immigrantinstitutet vid något tillfälle crh<'illit 

hidrag från statens invandrarverk för avgränsade iindamål av projektka

raktär. Vidare har institutet erhållit hidrag från kulturrådet för viss puhli

ceringsverksamhet. Det har också utgått lönehidrag till anstiillda vid insti-
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tutet. Bor~1s kommun har den 19 mars 1985 beslutat ge institutet ett siirskilt 

bidrag om 30 000 kr. utskottet anser att i avvaktan pä regeringens kom

mande proposition om invandrarfrågor medel över statsbudgeten bör utgå 

till institutet. Utskottet föreslår diirför att riksdagen med anledning av 

motion 2472 som sin mening hör ge regeringen till känna att av de medel 

som under förevarande anslag för budgetåret 1985/86 står till regeringens 

disposition 200 000 kr. hör av'.iiittas för bidrag· till lmmigrantinstitutets 

arkiv- och dok u mentationsverksam het. 

Från medlen till regeringens disposition har bidrag tidigare beviljats för 

Baltiska institutets verksamhet. Regeringen föreslår nu att hidrag till Bal

fiska i11sfif11f('f skall beriiknas under en siirskild anslagspost fr. o. m. bud

get<lret 1985/86. Den nya posten be_riiknas föras upp med 300 000 kr. 

samtidigt som posten till regeringens disposition minskas med motsvaran

de helopp. 

1 motionerna 2190 ( c) och 2471 ( fp. c. m, s) anförs att Raltiska institutets 

verksamhet inte kan bedrivas utan en heltidsanstiilld föreständare. 1 mo

tion 2471 begiirs att riksdagen skall ge regeringen till kiinna institutets 

behov av bidrag till förest<'tndarens lön. Enligt mo.tion 2190 avg<lr den 

nuvarande föreständaren med pension under innevarande är. Eftersom 

staten bidragit till denna förest<'\ndares lön genom lönebidrag. och löne

hidraget iir knutet till person och inte till iristitution, rnr institutet s[tledes 

slit för lönekostnaderna för förest[tndarens eftertriidare. I motionen yrkas 

att riksdagen skall anvisa 240 000 kr. till Baltiska institutet utöver vad som 

föreslagits i hudgetpropositionen. 

Utskottet noterar med tillfredsstiillelse att Baltiska institutet nu rnr ett 

permanent hidrag i och n1ed att medel heriiknas under en siirskild anslags

post. Utskottet kan emellertid inte tillstyrka den ytterligare medelsanvis

ning som föresläs i motionerna 2190 och 2471 varför de avstyrks. 

Enligt motion 2220 (m) hör besparingar i första hand göras p:'t l)Speci

ficerade anslag. Diirför föres Itts i motionen (yrkande I 0) att 1111!1//rn fil/ 

regeringen.i dispo.1ifio11 under förevarande. anslag skall minskas med I 

milj. kr. 

Ubkottet anser att det iir av viirde om regeringen har vissa medel till sin 

disposition för att kunna tillgodl)Se tillfälliga bidragshehov pä kulturom

rttdet. hl. a. för att insatser skall kunna göras d[t ett angeliiget bidragsbelwv 

uppst;'\r och siirskild medelsanvisning över statsbudget eller tilliiggsbudget 

inte kan avvaktas. Riksdagen hör därför avslä yrkande 10 i motion 2220. 

Utskottet har inte n~lgot att erinra mot medelsheriikningen i övrigt. 

Utskottet hcmstiiller 

I. hetriiffande hidrag fil/ /111migra111i11stit11fl!fs arkir- och dok11111e11-

fa fil 111.1rcrksa 111hef 

att riksdagen med ~tnlcdning av motion 19l<4il<5:2472 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anrört, 
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, hetriiffandc hcriiknamil' al' mcdcl 1111cil'r a11.1/age1 fiir Balriska 

i11s1i1111e1 

att riksdagen med hifall till proposition 1984/ 85: I 00 och med 

avslag pä motion 1984/85:2190 i denna del och motion 1984/ 

85 :24 71 heslutar att för angivna iindamål under anslaget skall 

hcräknas 300 000 kr .. 

3. beträffande hesparing under anslag.1p11s1e11 Til/ regeri11ge11s dispo

si1io11 

att riksdagen avslår motion 1984/85 :2220 yrkande I 0 i denna 

del, 

4. bet rii ffandc medel.rn 11 ri.rn ingcn 

att riksdagen med hifall till proposition 19X4/85:100 samt med 

a\·slag pä motionerna 1984/85 :2190 och I 984i85 :22.:!0 yrkande 

I 0. b;'1da i denna del, till Bidrag rill särskilda kulrurel/a ändamål 

rör budget~'\ret 1985 .... 86 an\·isar ett reservationsanslag av 

6 051 000 kr. 

5. Bidrag till samisk kultur. Utskottet tillstyrker regeringens förslag under 

punkt F 4 ( s. 429 och 430) och hcmstiiller 

att riksdagen till Bidrag 1il/ .1amisk kulrur för budgetåret 1985.186 

anvisar ett anslag av 2 029 000 kr. 

6. Visningscrsättning åt bild- och formkonstnärcr. Regeringen har under 

punkt F 5 (s. 430 och 431) röreslagit riksdagen att till Yisningsersättning :J.t 

bild- och formkonstniirer rör budgwlret 1985/86 anvisa ett anslag a\· 

21 556 000 kr. 

Al 01 ioner 

I motion 1984/85 :716 av Eva Hjelmstri.im (vpk) yrkas, s;hitt nu iir i 

fräga, 

2. att riksdagen med iindring av regeringcns proposition 1984185: 100 

under anslaget Yisningsersiittning ät bild- och formkonstniirer upptar ett 

i förh[1llande till regeringens förslag med 2 600 0110 kr. förhöjt hck'PP· 

I motion 1984.85:925 av Rengt Westerhcrg m. 11. (fpl yrka~. s<hitt nu iir 

i fraga. 

4. att riksdagen till Visningsersiittning [1t hild- och formkonstniirer for 

budget{\ret I 985i86 anvisar 2 milj. kr. utöver vad regeringen röreslagit. 

U1sko11e1 

I det förcgäende har utskottet redogjort för användningen av medlen 

under förevarande anslag (s. 17- 18 och hilaga I). Utskottet har ocksä 

redovisat en pågående utviirdering av rörsöksverksamheten meds. k. grund

ersiillning frän bildkonstn~irsfonden. 
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Anslaget föresl~ls i hudgetpropositionen räknas upp frän 20 928 000 kr. 

till 21 SS6 UUO kr., dvs. med ca -~ ";,_ Styrelsen för Sveriges bildkonstniirs

fond har föreslagit en uppr:ikning till 43 milj. kr. för att anslaget skall 

komma i niva med anslaget till ersLittning åt författare för biblioteksutlå

ning. 

I motion 716 ( vpk) yrkas att anslaget skall räknas upp med 2 600 000 kr. 

i förMllande till regeringens förslag (yrkande 2). 

Även i motion 92S (fp) förordas en uppriikning av det i propositionen 

föreslagna anslaget, nämligen med 2 milj. kr. (yrkande 4). Höjningen bör 

göras i avvaktan pä kommande förslag från upphovsrättsutredningen, 

varefter ersättningen enligt motionärernas mening hör bygga på lagstad

gad förhandlingsriitt. 

Med hänvisning till det rt1dande budgetläget kan utskottet inte förorda 

en ~törre uppräkning av ans.laget iin vad regeringen förordat varför utskot

tet avstyrker yrkande 2 i motion 716 och yrkande 4 i motion 92S. 

Utskottet hemstiiller 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: 100 samt med 

avslag r~·1 motionerna 1984/85 :716 yrkande 2 och 1984/85 :925 

yrkande 4 till Vi.rningsersä1111i11g år hifd- och .fimnfwnsmiirer för 

hudgct~lrct 1985/86 anvisar ett anslag av 21556000 kr. 

7. Bidrag till konstnärer. Regeringen har under punkt F 6 (s. 431-433) 

föreslagit riksdagen att 

1. godkjnna vad som i propositionen förordats angående konstniirs

niimndens organisation. 

2. till Hidrag till konstniirer för budgetåret 1985/86 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 14 730 000 kr. 

Mulioner 

1 motion 1984/85:925 av Bengt Westerberg m. n. (fpJ yrkas, såvitt nu är 

i fdga, 

6. att riksdagen under ett nytt anslag under åttonde huvudtiteln till 

Sveriges tonsiittarfond för budgetåret 1985/86 anvisar ett anslag av 

3 ()()() 000 kr. 

I motion 1984/85:2470 av Lars Ahlström (m) och Inger Wickzcn (m) 

yrkas att riksdagen uttalar sig för att iivcn grupperna konsthantverkare och 

hantverkare skall kunna erhålla bidrag under anslaget Bidrag till konstnii

rer. 

Utskollel 

I det föreg<1cnde har redoYisats handläggningen av ärenden rörande 

bidrag från anslaget Uidrag till konstniirer och vilka olika bidragsformer 

som finns (s. 17 och bilaga 1 ). Den anslagspost som innevarande budgetår 
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a\'ser stöd till ton-. scen- och hildkonstniirer, och frän vilken bidrag beslu

tas och handliiggs av konstniirsniimnden. föreslås i budgetpropositionen 

hli delad niista budgetår så att hidrag till musikaliska upplwrsmän beräknas_ 

under en siirskild anslagspost. Genom denna delning avser regeringen att 

tillgodose de önskemttl som framförts av Konstnärliga och litteriira .yrkes

utövares samarbetsnämnd (KL YSJ och Föreningen Svenska tonsättare om 

siirskilt anvisade medel till tonsättare. Ärenden rörande upphovsmän på 

musikomradc:t skall t:nligt regeringens förslag fr. o. m. hudgetåret _1985/86 

handliiggas av en särskild arbetsgrupp inom konstnärsniimnden och inte 

liing:re av konstnärsnämnden själv. Arbetsgruppen skall vara sammansatt 

av i huvudsak företrädare för de: berörda u pphovsmiinnens organisationer. 

Riksdagen föreslås godkänna vad som anförts om konstniirsnämndens 

organisation. Förslaget om en siirskild _anslagspost för hidrag till tonsättare 

och en siirskild arbetsgrupp för dessa iirenden innebär inte någon princi

piell föriindring av statens insatser för tonsättarna. 

Anslaget som helhet, och diirmc:d också de däri ing{iende anslagsposter

na. riiknas upp s[1 att en viss kompensation för prisstegringar liimnas. 

Vidare baiiknas 100 000 kr. för höjda hidrag till de musikaliska upphovs

miinnen. 

1 av\'aktan på en mera "beriikningsbar" lösning på problemen med 

ersiittning till svenska tonsättare för allmänhetens utnyttjande av deras 

verk bör enligt motion 925 (fp) riksdagen anvisa 3 milj. kr. till en Sveriges 

tonsiittarfond (yrkande 6). Fonden bör ledas av en styrelse på samma siitt 

som iir fallet med Sveriges författarfond. 

Utskottet har först~1else för tonsiittarnas önskemål om att undvika kon

kurrens om bidragsmedlen frän andra bidragsberiittigade yrkesgrupper. 

Utskottet tillstyrker diirför att deras önskemäl tillgodoses på det sätt som 

fiiresl<ls i hudgetpropositionen. Därmed blir även motsvarande önskemål 

i motion 925 tillgodosett. Riksdagen hör s;!ledes godkiinna vad som för

ordats i propositionen om konstniirsniimndens organisation. Utskottet 

erinrar i sammanhanget om det uttalande som utskottet i det föregående 

gjort om en översyn av administrationen av vissa bidrag till konstnärer 

m. n. (S. 19). 

Utskottet har inhämtat att tonsättarnas andel av den nuvarande anslags

posten för bidrag till ton-, scen- och filmkonstniirer m. m. innevarande 

budget{1r uppgår till omkring 2 milj. kr. Utskottet förutsiitter att den nya, 

siirskilda anslagsposten för bidrag till tonsiittarna tillförs motsvarande 

belopp niista budgetår till vilket kommer den av regeringen föreslagna 

förstärkningen med 100 000 kr. för höjda hidrag till tonsättarna. Utskottet 

kan diirc:mot inte tillstyrka att 3 milj. kr. avsätts till en siirskild tonsiittar

fond med egen styrelse såsom föreslås i motion 925 (yrkande 6). 

Riksdagt:n hör enligt motion 2470 (m) uttala sig för att k.ons1Ju1111rerkare 

samt hantrerkaresom har ett högt yrkeskunnand~ och stor yrkesskicklighet 



KrU 1984/85:16 

skall kunna erhtllla hidrag under anslaget Bidrag till koföln:irer. I motio

nen framhttlb n..:ks:1 att dessa grur1kr hör kunna komma i fri1ga för 

inkomslgaranti för konstniirer. Motioniirnna patalar att S:irskilda :1tgiir

der a\· detta och andra slag hehö\'s för att ett traditionellt och i m{mga fall 

hotat yrkeskunnand.: skall kunna hevaras. 

Utskollet erinrar om all stiid till konsthantverkar.: redan nu kan ulgt! 

under anslagen VisningserS:ittning at hild- och formkonstnärer. Bidrag till 

konstniirer och lnkomstgarar:itier för konstniirer. Utskottet anser inte att 

stöd som syftar till att hevara yrkeskunnande inom olika hantverk hör 

liimnas fdn de förh~illande\·is hegriinsade medel som finns r•1 kulturbud

geten för stöd till konstniirer och ko1bthantverkare samt andra kulturar

hetare. Stöd till hantverkare oc.::h till hevarandet av hotade hantverksyrken 

ges i andra former. bl. a. som utbildningsinsatser. Inom gymnasieskolans 

ram finns ett nytt system för liirlingsuthildning. Vidare finns specialkurser 

för uthildning inom m~lnga traditionella hantverksyrken. Även vid folk

högskolor ges viss uthildning i hantverk av mera traditionellt slag och i 

olika slöjdarter. ofta med anknytning till den bygd diir folkhögskolan 

verkar. Kurser för hantverkare ges ocksa av statens institut för företagsut

veckling (SIFUl. t. ex. i marmoreringsmälning och förgyllning. Med hiin

visning till det anförda avstyrker utskottet motion 2470. 

l'tskottct hemstiillcr 

I. betriiffande ko11.1·1när.rnäm11de11s orguni.rntion 

att riksdagen godbnner vad, som förordats i proposition 1984.· 

85: 100. 

~ hetriiffande /onsiittarfimd 

att riksdagen a\·sl;lr motion 1984/85 :925 yrkande 6. 

3. hctriiffandc 111edel.1anri.rninge11 

att riksdagen till Bidrag till konstniircr för hudgctäret I 985i86 

anvisar ett rcservationsanslag a\· 14 730 00() kr.. 

4. hetriiffande hidrag till ko11s1/iantrerkare och hantrcrkare att riks

dagen avsl:lr' motion 1984/85 :24 70. 

8. Inkomstgarantier för konstnärer. ·Regeringen har under punkt F 7 (s. 

434) föreslagit riksdagen att till Inkomstgarantier för konstniirer för hud

get~1ret I %5/86 anYisa ett förslagsanslag a\' 6 844 OllO kr. 

Motioner 

I motion 1984/85:925 av Bengt \Vesterherg m. Il. (fp) yrkas, såvitt nu iir 

i fräga. 

I. att riksdagen till Inkomstgarantier för konslniirer för hudget;lret 

I 985.i86 anvisar l 125 000 kr. utö\'er vad regeringen föreslagit. 
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I nrnlion 1984 85:2202 a\' Karl lh10 m. tl. lC) yrkas. s{1\ill nu iir i \"r~1ga, 

3. all riksdagen hos regeringen begiir förslag om möjlighet att frivilligt 

a\·st<°1 fdn statlig inkomstgaranti för konstniirer. 

I nwlion 19:')4 85:2220 av Ingrid Sundberg 111. Il. (111) yrkas, st1vilt nu iir 

i frt1ga. 

2. att riksdagen hos regeringen hemstiiller om förslag till förstiirkning av 

konstniirsstipendierna i enlighet med \'ad som i motionen anförts. 

Ut.1ko11e1 

Inkomstgarantier be\'iljas konslniirer s11m s1~1r för konstniirlig \·erksam

het a\· hög halitet och stor betydelse för S\enskt kulturliv. Heslut om 

innehavare av inkomstgaranti fattas av regeringen efter gemensamt förslag 

a\' konstniirsniimnden och styrelsen för Sverigö förfouarfond eller efter 

yltrande a\· dessa organ. 

Inkomstgaranti kan uppgt1 till högst fem gänger det basbelopp som 

enligt lagen ( 1962:381) om allmiin fi\rsiikring giillde 1·id kalendert1rets 

ingf111g. Det för kalcnder<lrel 1985 fastsliillda basbeloppet iir 21 800 kr. 

Garantins maximibelopp för är 1985 uppg•1r s[iledes till 109 000 kr. Detta 

maximibelopp minskas med inneharnrens •lrsinkomsl upp till ell basbe

lopp och med 75 ",,av ~nsinkomsten i övrigt. 

/\ntalel inkomstgarantier iir innentrande budget[1r 122. Hiirav avser tvt1 

garantirum pers1mer som innehaft tjiinst som professor vid konsthög.sko

lan resp. hu\'l1dliirare vid konstfackskolan. 

I iirets budgetproposition föresläs att antalet garantirum skall ökas med 

tre, \'ilka avses tilldelas f. d. innehavare av tidsbegriinsade liirartjiinster vid 

konstniirlig högskoleutbildning. Anslaget föresU\s föras upp med 6 844 000 

kr. 

I motion 925 (fp) hemstiills att antalet garantirum skall öka till 140 i 

enlighet med konstniirsniimndens förslag (yrkande I). För iindam<"1let bör 

riksdagen anvisa ell med I 125 000 kr. förhöjt anslag. 

Ltskottet anser att riksdagen av statsfinansiclla skiil inte kan besluta om 

en S<1 stor ökning av antalet garantirum niista budgetär som föresläs i 

motionen. Däremot tillstyrker utskottet den ökning med tre garantirum 

som föresläs i budgetpropositionen. Utskottet föreslår att riksdagen anvi

sar de a\' regeringen begiirda medlen under anslaget. 

Som nyss redo\'isats utg<'1r inkomstgaranti i relation till innehavarens 

inkomst. Detta betyder att den ltltala summa som beriiknas och anvisas 

\·arje ~1r inte motsvarar antalet garantirum multiplicerat med det maximala 

garantibeloppet. Enligt 1ad utskottet inhiimtat utnyttjar inneharnrna rör 

niirvarande inkomstgarantierna med i genomsnitt drygt 50 ".,av det maxi

mala inkomstgarantibeloppet. 

3 Riksdagen /98./ 85. 13 sam/. Nr In 
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I motionerna 2202 (c) och 2220 (m) uppmiirksammas att inte alla garan

tiinnehavare utnyttjar inkomstgar<tntin fullt ut och att vissa andra inte 

utnyttj'ir den till nägon del, vilket heror P'I att de har höga inkomster. I 

motion 2202 hemställs att riksdagen skall hegiira förslag som gör det 

möjligt för innehavare att avstä frt111 statlig inkomstgaranti (yrkande J ). 

l'nligt motion 2220 hör riksdagen hemstiilla om förslag till förstiirkning av 

medlen till inkomstgarantier si\ att den totala dis.ponibla summan motsva

rar antalet nuvarande inkomstgarantier multiplicerat med den maximala 

inkomstgarantin (yrkande 2). Eftersom innehavarna inte utnyttjar det 

maximala inkomstgarantiheloppet hör de outnyttjade resurserna anviin

das till ett ökat antal garantirum. Denna förstiirkning bör finansieras 

genom en omföring av medel p<I kuhurhudgeten. 

Utskottet erinrar om att enligt 2 *förordningen ( 1976:504) om inkomst

g.arantier för konstnärer utser regeringen innehavare av inkomstgaranti för 

ett kalender<lr eller <'lterstående del därav. Den som innehar inkomstgaran

ti utses ärligen under sin äterst{tende livstid åter till innehavare av inkomst

garanti om inte synnerliga skiil föranleder annat. Tanken hakom systemet 

med inkomstgaranti iir att konstniiren skall vara tillförsiikrad en ekono

misk trygghet oavsett inkomstnivå vid en siirskild tidpunkt. Utsknttet \ ill 

framhalla att om någon skulle vilja avsta från fortsatt inkomstgaranti kan 

han eller hon underrätta regeringen om detta inför niista ärs beslut. Med 

hiinvisning till det anförda anser utskottet att yrkande J i motion 2202 inte 

bör föranleda nf1gon riksdagens ätgiird. 

I anslutning till yrkande 2 i.motion 2220 vill utskottet framhälla att, om 

anslaget skall beriiknas och hudgeteras utifrän förutsiittningen att alla 

garantirum utnyttjas till fullo och om medlen diirefter skall fördelas pä 

tlera garantirum niir de ursprungliga inte utnyttjas till fullo, innebiir detta 

att anslaget i dagens liige skulle behöva fördubblas. Dessutom skulle 

anslaget behöva ökas ytterligare om och när de befintliga garantirummen 

börjar utnyttjas till en större del iin vad som är fallet i dag. Utskottet kan 

inte tillstyrka den fördubbling av anslaget som förordas i motionen. sär

skilt som det inte anges från vilka andra anslag medel skall omfördelas för 

iindamakt. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet att riksdagen avslär 

yrkande 2 i motion 2220. 

Utskottet hemställer 

I. beträffande mede/sanl'isningen 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 och med 

avslag på motion 1984/85 :925 yrkande I till Jnkomstgaramier 

för konstnärer för budgetäret 1985/86 anvisar ett förslagsanslag 

av 6 844 000 kr., 

,., betr~iffande nuHfighet all arstå från inkomstgaranti 

ati riksdagen avsl<'lr motion 1984185 :2202 yrkande 3, 

J. beträffande iikning ar antalet inkoms1gara11tirum 

att riksdagen avs lär motion 1984/85 :2220 yrkande 2. 
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9. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning 3\' deras \'erk genom bibliotek 

m. m. Regeringen har under punkt F 8 (s. 435-437) föreslagit riksdagen 

att 

I. godbnna vad som i propositionen anförts om hihlioteksers:ittning

ens grundhelopp. 

2. till L'.rsiittning ät författare m. Il. för utUning av deras verk genom 

hihliotek m. m. för budgetäret 1985/86 an\'isa ett förslagsanslag av 

45 707 ()()() kr. 

Motioner 

I motion 1984i85:349 av Eva Hjelmström m. Il. (vpk) yrkas 

I. att riksdagen uttalar att frt1gan om förhandlingsriill hetriiffande hib

linteksersiittningen bör behandlas med förtur od1 i positiv anda och hem

stiiller hos regeringen om ärg:irder i enlighet hiirmed. 

2. all riksdagen beslutar att ersiittningen {1t författare m. fl. för utl{111ing 

av deras verk genom bibliotek m. m. för hudgct<lret 1985/86 skall ucgt1 med 

44 öre, 

3. att riksdagen beslutar att med iindring av proposition 1984/85:100 

under anslaget Ersiittning {\t författare m. tl. för utlt1ning av deras verk 

genom bibliotek m. m. uppta ett i förht1Jlande till regeringens förslag med 

3 000 000 kr. förhöjt belopp. 

I motion 1984/85:925 av Hengt Westerberg m. fl. (fp) yrkas. s{1vitt nu iir 

i frt1ga. 

2. att riksdagen beslutar att bibliotcksersättningens grundhelopp för 

hemlt111 av svenskt originalverk skall räknas upp med 3 öre utöver vad 

regeringen föreslagit eller sälcdes till 44 öre samt att övriga grundbelopp 

skall höjas i motsvarande män. 

3. att riksdagen till F.rsättning ät författare m. Il. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek rn. m. för budgetåret 1985/86 anvisar 3 210 000 kr. 

utöver vad regeringen föreslagit. 

I motion 1984/85:2202 av Karl Hoo m. tl. (c) yrkas. såvitt nu är i fråga. 

4. alt riksdagen fastställer grundmultipeln i författarersiittningen till 44 

öre. 

5. att riksdagen till Ersii.ttning <it författare m. Il. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m. för budgetåret 1985/86 anvisar ett i förhållan

de till regeringens förslag med 3 000 000 kr. förhöjt förslagsanslag om 

48 707 000 kr. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg m. fl. (m) yrkas, sävitt nu iir 

i fråga, 

11. att riksdagen till Ersättning åt författare m. fl för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m. för budgetåret 1985/86 anvisar ett förslagsan

slag av 46 807 000 kr. 
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I motion 1984. ~5:2474 a\· Stig Gustal'sson m. Il. (s) yrkas. s.J\itt nu :ir i 

rrtiga. 

I. att rik!:.dagen heslutar att genom omfördelning av medel rr,-,n anslaget 

Litteraturstöd samt öniga :indamäl inom litteratur- och folkbihlioteksom

r:idet under anslaget 1-'.rS:ittning ;'1t författare m. Il. för utlJning :n deras 

verk ge1wm bihliotek m. rn. höja bihliotekser<ittningen till författare med 

I öre utöver \'ad som föreslagits i hudgctpropositionen. 

I detta sammanhang behandlas yrkandet shitt d:iri föresl;ls höjd biblio

teksers:ittning. Yrkandet i övrigt kL1mmer att behandlas i samhand med 

behandlingen av proposition 1984·'85: 141 om litteratur och hihliotek. 

U1sko11e1 

Vid föreg;knde riksmöte ga\· utskottet en utförlig redovisning av gällan

de best:immeber om bihlioteksers:ittningen ( K rU 1983/84: 18 s. 32 ). 

Regeringens fön.lag i fr:.'1ga om hihlioteksers:ittningens grundbelopp 

inneh:ir att grundheloppet för hem Ian av svenskt originalverk höjs med I 

öre och öniga grundhelopp i mots\'arande m:1n. Detta inneh:ir att grund

beloppen föres läs hli i fr;'1ga 0111 S\ e1bka L1riginah·erk 41 öre för hem lttn och 

I kr. 64 öre för rel'erensexcmplar samt i fr:J.ga om Ö\ersatw verk 20:5 iire 

for hemUn och 82 iirc fiir referense.\emplar. Medebbeho\·et för hihliotck

sersiittningen heriiknas till 43 907 000 kr. för niista budgeulr. För ersiittning 

ät författare nch ö\·ers:ittare för utnyttjande av deras n~rk i form av 

talböcker och taltidningar ber:iknas I Xllll 000 kr.. vilket inneh:ir en iikning 

av detta bidrag med 52 000 kr. 

1 llera motioner föresl:1s en störn: uppriikning av bibliotekse1-S:ittningen 

:in vad regeringen föreslagit. S;ilunda föröbs att - utö\'cr \'ad som 

föwrdas i propositionen - grundbeloppen fi)r hemlt1n a\ s\'enskt origi

nalverk höjs med följande belopp. niimligen i motionerna 349 ( \'pk ). 925 

( fp) samt 2202 (c). 3 öre nch i motionerna 2220 ( m) och 2474 (s) I öre. Enligt 

nwtion 2474 blir höjningen a\' biblioteksers:ittningen finansieras genom 

mc.'tsvarande nedskiirning av medelsanvisningen till :indarni1l pä litteratur

och folkbihlioteksomradet. 

l)j kostnaden för höjning a\' grundheloppet med I öre ber:iknas vara 

I 071 000 kr. för budget[1ret 1985/86 skulle den i motionerna föreslagna 

höjningen till 42 öre innebiira att anslaget hör ökas med I 071 000 kr. od1 
höjningen till 44 öre med 3 21 J 000 kr. i förhållande till regeringcns förslag. 

Ltskottet uttalade \'id foregt1ende riksmöte att det iir viktigt att man 

strihar efter att - i anaktan p{t resultalen av upphovsriittsutredningens 

arbete - riikna upp biblioteksersiittningens grundbelopp med beaktande 

av löneutvecklingen för andra grupper. Utskottet framhöll ocks{1 att man 

med hiinsyn till budgetUget samtidigt måste iaktta stor {1terh:.llsamhet med 

ökade statsutgifter. Regeringen har uttalat att det tillgiingliga löneutrym

mct för ;h 1985 iir 5 "u. Med beaktande hiirav och under h:invisning till vad 
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utskottet uttalade röreg~1ende ~•r albcr utskottet all bibliotcksersiittningens 

grundbelopp för hemlän av svenskt originalverk bör höjas med 1 öre 

utöver regeringens förslag eller sälcdes l"dn 40 öre till 42 öre. Övriga 

grundbelopp blir höjas i nHllS\'arande m[111. Vad utskottet hiir anl"i.irt om 

storleken av grundbeloppen bör riksdagen med anledning a\ propositi11n 

19!:<4/S.5: 100. med hil'all till motionerna 2220 yrkande 11 och 2474 yrkande 

I. b<.tda i denna del. s~1mt med anledning av motionerna 349 yrkandena 2 

och 3. 925 yrkandena 2 nch 3 samt 2202 yrkandena 4 od1 5 som sin mening 

ge regeringen till Unna samt vid medelsanvisningcn heriikna I 071 OllO kr. 

för iindam;\let. 

Ltskottet anser att riksdagen inte nu bör göra n<'tgot uttalande hetriiffan

de medelsanvisningen till iindamCll p{1 litteratur- och folkbiblioteksomrä

det. l\1otion 2474 i motsvarande del (yrkande I del\ is) kommer att hehand

las i samband med behandlingen a\· proposition 19~4/X.5: 141 om lilleratur 

l1ch kilkbihliotek. 

Enligt motion 349 (\'pk) hi.ir riksdagen uttala att fdgan 11m rörhand

lingsriitt hetriiffonde hihlioteksersiittningen hör behandlas med förtur och 

i positi\' anda (yrkande I). 

Kontakter och informella överläggningar av förhandlingsliknande ka

raktiir med företriidare för konstniirliga yrkesutövare har sedan liinge varit 

ett äterkommande inslag i det {irliga budgetarhetet inom regeringskansliet. 

Det iir diirför enligt utskottets mening naturligt att fdgan l1m regclriilla 

förhandlingar aktualiserats i olika sammanhang. Vid riksmötet 1981 82 

konstaterades i hudgetprnpositionen (hil. 12 s. 32-33) att fdgan i hög 

grad var beroende av den uppho\·sriittsliga lagstiftningens utformning. 

\fot bakgrunda\· det p~lgt1ende utredningsarhetet (.lu 1976:02) hetriilTande 

upphovsriitten rnr det dock inte aktuellt med n~lgon principiell l'öriindring 

i karaktiiren av de informella överliiggningarna med k11nstniip;orga1fr;atio

nerna. Utskot1et m;.1ste nu konstati:ra att de uppho\'sriittsliga fr[1gorna iir 

av s~1dan natur att ett utredningsarhete inte l~tter sig forceras. IX1 utred

ningsarhctet :innu r;lg[1r kan utskott~'! d~irför inte förorda all n<ig.on rör

iindring. sker av dag.ens system. UtskL1ttct iir medvetet om all ldgckom

plexet inte endast inneht1ller problem a\' upphoYsr:ittslig. art utan att den 

ii\'en rymmer fr~1gor om relationer mellan förl'attares och andra gruppers 

inkomster och relationer mellan författarnas inkomster a\' hihliotekser

siittning och andra inkomster. 

Utskottet. som vill under;:.tryka vikten av den av motion:ircrna aktuali

serade fräg.an. förutsiitter all det fortsatta utredningsarbetet inom upp

h1.wsriittsutredningcn bedri,·s med all den skyndsamhet som iir möjlig. Ett 

riksdagsullalandc iir diirför ej erforderligt. Utskottet avstyrker yrkande 

i nwtion 349. 

Ltsk!.1ttet hemstiillcr 

I. betriiffande hihlio1ck.l"t'rsii1111i11ge11s grundhelopp 

att riksdagl'n med anledning av proposition 19!:<4 85: 100. med 
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bifall till motionerna 1984/85 :2220 yrkande 11 i denna del och 

1984/85:2474 yrkande I i denna del samt med anledning av 

motionerna 1984/85 :349 yrkande 2. 1984/85 :925 yrkande 2 och 

1984/85:2202 yrkande 4 som sin mening ger regeringen till 

känna vad utskottet anfört. 

2. betriiffande mede/sam·isningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: I 00 samt 

motionerna 1984/85 :349 yrkande 3. 19.84/85 :925 yrkande 3, 

1984/85:2202 yrkande 5. 1984/85:2220 yrk:rnde 11 i denna del 

samt 1984/85:2474 yrkande I i denna del till Ersä1111ing åtfiir

fa11are m . .fl . .fi"ir u//äning ar deras rerk genom hihliotek m. m. för 

budgetåret 1985/86 anvisar ett förslagsanslag av 46 778 000 kr.. 

3. betriiffande 1111a/ande 0111.fi'irhandlingsriitt he1riifli111de hihliotek.1-

ersä 11 ningrn 

att riksdagen avslär motion 1984/85 :349 yrkande I. 

I 0. Ersättning till rättighetsharnre på musikområdet. Regeringen har under 

punkt F 9 (s. 437 och 438) föreslagit riksdagen att till Ersiittning till riittig

hetsha\ are p~1 musikomrädet för budgetåret 1985/86 anvisa ett anslag av 

3 000 000 kr. 

Molion 

I motion 1984/85:460 av Sten Svensson (m) och Anders Björck (ml 

yrkas - med hiinvisning till vad som anförts i motion 1984/85 :459 - att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen 

anförts om kompensation till uppho\'sriittsinnehavare. 

Lffsko11e1 

Frän förevarande anslag utgi\r ekonomisk kompensation till riittighets

innehavare pä musikomr[1det för verkningarna av privatkopiering av fo

nogram. 

Den redovisade försiiljningen av oinspeladc kassettband fortsiitter att 

under'1iga· de prognoser som gjorts. Mot bakgrund av det samband som 

finns mellan försäljningen av tomkassetter och privatkopieringen av fo

nogram bör diirför enligt proposi.tionen ersiittningen till rättighetsinneha

varna under anslaget minska. Regeringen föreslår att anslaget minskas 

från 5 milj. kr. innevarande budgetär till 3 milj. kr. niista budgetär. 

Statens åtagande att kompensera upphovsrättsinnehavarna för 

verkningarna av privat kopiering av fonngram bör enligt motion 460 (med 

nrntivering i motion 459) upphävas fr. o. rn. den I juli 1985. Motionärerna 

före~·;Jär i motion 459, vilken tilbammans med andra motioner i samma 

frt1ga remitterats till skatteutskottet, att den skatt som tas ut på tomkasset

ter skall avskaffas frän samma tidpunkt. I stället för det statliga ätag<indet 
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bör en frivillig överenskommelse triiffas mellan herörda intressenter för att 

ersiitta upphovsriittsinnehavare för hemkopiering. 

Upphovsriittsutrcdningen (Ju 1976:02) har i delhetiinkandet (SOL; 

1983 :65) Översyn av upphovsriittslagstiftningen föreslagit en civilriittslig 

reglering av kompensationen för privatkopieringens verkningar. Denna 

fråga bereds iinnu i regeringskansliet. Motionsyrkandet om kassettskatten 

hehandlas av skatteutskottet i betiinkandet Sk U 1984/85 :46. Skatteutskot

tet hiinvisar till att riksskatteverket utviirderat kassettskatten och avstyrker 

motionerna i avvaktan på resultatet av beredningsarbetet. Riksdagen he

slöt i enlighet med skatteutskottets beti-inkande den 29 mars 1985. 

Kulturutskimet anser att pägående beredningsarbete inom regerings

kansliet inte bör föregripas och föreslt1r att riksdagen för niista budgetär 

anvisar de medel som regeringen begiirt under anslaget Ersiittning till 

riittighehh~1vare p~1 musikområdet och avslår motion 460. 

Utskottet hemstiiller 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:100 och med av

slag p~I motion 1984/ 85 :460 till f~rsiittning till rii11ighetsharare pä 

m11.1ikområdet för budget~1ret 1985/86 anvisar el! anslag av 

3 000 000 kr. . 

11. Lotterinämnden. Utskottet tillstyrker regeringens förslag under punkt 

f- I O ( s. 438 och 439) och hcmstiil ler 

att riksdagen till Lo11eriniimnden för hudgett1ret 1985/86 anvisar ett 

forslagsanslag av I 246 000 kr. 

Teater, dans och musik 

12. Bidrag till S\·enska riksteatern. Utskottet tillstyrker regeringens förslag_ 

under punkt F 11 (s. 440-443) och hcmstiiller 

att riksdagen till Bidrag till Srenska riksteatern för budgett1ret 

1985/86 anvisar ett reservation~anslag av 115 158 000 kr. 

13. Bidrag till Operan. Regeringen har under punkt F 12 (s. 443-446) 

föreslagit riksdagen att till Bidrag till Operan för budget<'\ret 1985/86 

anvisa ett reservationsanslag av 131 606 000 kr. 

/Hotion 

1 motion 1984i85:2202 av Karl Boom. Il (e) yrkas, såvitt nu iir i fräga, 

6. att riksdagen till Bidrag till Operan för budget~'\ret 1985/86 anvisar ett 

reservationsanslag av 128 606 000 kr. 

Utskollet 

För budgetäret 1985 .. 86 beriiknar föredragande statsrådet med en om

slutning av verksamheten vid Oper~tn av 158 206 000 kr. Den faktiska 



KrlJ 1984/85: 16 -10 

omslutningen innevarande budgetår ligger högre :in \'ad som förutsatts i. 

hudgetproposition och regleringshre,·. \'ilkct möjligg_iorts genom del\ is 

utnyttjande av fonderade medel. Ln anpassning a\· verksamheten till de 

förutsiittningar som statsbidraget och ordinarie inkomster uppstiiller mäs

te enligt föredragande statsddets mening ske. \1cd hiinsyn till de [1tagan

den som Operan har till följd av denna högre omslutning hör dock anpass

ningen ske successivt. Operans inkom~·;tcr niista budgetår heriiknas till 26.6 

milj. kr., varav 16,6 milj. kr. i form av recetter. riinteinkomster m. m. och 

I 0 milj. kr. genom ianspr[1ktagande av fonderade medel. Det kvarstäende 

anslagshehovet iir diirmed 1 J I 606 000 kr. 

Utskottet har rätt niirmare information i iirendet frän Operans ledning. 

Enligt motion 2202 (c) hör riksdagen anvisa ett 3 milj. kr. liigre helopp 

iin vad regeringen föreslagit (yrkande 6). Motsvarande helopp bör tillföras 

verksamheten genom ytterligare uttaga\· fonderade medel. Motioniirernas 

syfte med reduceringen av medlen till Operan iir att frigöra resurser för 

ökad hibliotekscrsiittning ;°It författare m. Il. 

Utskottet har i det föregående föreslagit en mindre höjning av 

hihliotekscrsiittningcn iin vad motioniirerna yrkat. Utskottet. som inte har 

n•'\got att erinra mot vad föredragande statsrådet anfört om omslutningen 

och iansprt1ktagande av fonderade medel vid Operan. anser att det inte 

finns skiil att låta en höji1ing av biblioteksersiittningen påverka medelsan

visningen till Operan. Utskottet avstyrker med hiinvisning till det anförda 

yrkande 6 i motion 2202 och föreslår att riksdagen anvisar de medel 

regeringen begiirt under anslaget. 

Utskottet hemstiillcr 

;itt riksdagen med hifall till proposition 19X4·'85:100 och med av

slag pt1 motion I 984iX5:2202 yrkande 6 till Bidrag till Operan för 

hudget•lret I 9X5/86 anvisar ett reservationsanslag av 131 606 000 

kr. 

14. Täckning m· merkostnader för Wner m. m. vid Operan. Utskottet tillstyr

ker regeringens förslag under punkt F 13 (s. -146 och 447) och hcmstiiller 

alt riksdagen till Täckning ar merkostnader .fi"ir liiner 111. 111. rid 

Oper1111 för hudgctt1ret 1985i86 anvisar ett förslagsanslag av 

I 000 kr. 

15. Bidrag till Dramatiska teatern. Regeringen har under punkt F 14 

(s. 447 och 44X) föreslagit riksdagen ait till Bidrag till Dramatiska teatern 

för hudgetäret 19X5.'86 anvisa ett reservationsanslag av 77 2J9 000 kr. 

A.fotioner 

I motion 198-1,. t\5:925 av Bengt Westerberg rn. Il. (rp) yrkas. ~;°!vitt nu :ir 

i fr{tga. 
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8. all riksdagen till Bidrag till Dramatiska teatern för hudgct<iret I 985.i 

86 anvisar 2 milj. kr. utöver vad regeringen föreslagit. 

I motion 1984/85:1816 av Carl-Henrik Hermanssnn (vpk) och Lva 

Hjelmström (\pi.;) yrkas att riksdagen beslutar att med iindring av propo

sition 1984 85: 100 under anslaget Bidrag till Dramatiska teatl.'rn uppta L'll 

i förhtillande till regeringens förslag med 2 800 000 kr. förhöjt belopp. 

U1skn11e1 

Regeringen riiknar umkr anslaget Bidrag till Dramatiska teatnn med 

en utgiftsökning om 7 755 000 kr. rör hudgeUret I 985. 86. De egna inkoms

terna heriiknas kunna öka med 875 000 kr. Det äterstäende behovet av 

ökade inkomster om 6 880 000 kr. fiiresltts tiickas genom statligt bidrag. 

Det totala statliga bidraget föresl[1s uppgi1 till 77 239 000 kr. Vid anslags

heriikningen har regeringen utgätt fdn att besparingen enligt hurndförsla

get endast tas ut till hiilften eller med 875 000 kr. 

Regeringefö förslag till medelsanvisning till Dramatiska teatern innebiir 

enligt motionerna 925 ! fp) och 1816 ( vpk) all teatern i fortsiittningen 

knappast kommer att kunna motsvara de förviintningar man har riitt all 

stiilla p:1 en nationalscl.'n. Enligt motion 925 hör diirför anslaget räknas 

upp med 2 milj. kr. !yrkande 8). \1otioniirerna hiim·isar hl. a. till att 

kompensation för ökade lönekostnader till följd av ingängna löneavtal 

inte heriiknats fullt ut. I motion 1816 yrkas att anslaget skall höjas med 

2 800 000 kr. vilket. tillsammans med ell i motionen förutsatt lika stort 

bidrag följande budget:'\r, skall {tlerstiilla teaterns anslag till den nivä som 

giillde hudget{iret 1982.iS.3. 

I vad giiller kompensation för kostnader för ingängna löneavtal erinrar 

utskottet om att regeringen i hudgetpropositionen 1983/84 (bil. 10 s. 307) 

uttalade att an:tlen i framtiden skulle kompenseras i en utsträckning som 

motsvarar löneutvecklingen p[1 det statligt rl'glerade analsomr{idet. Detta 

har ockst1 skett vid medebheriikningl'n för niista hudget<'1r. t:tskottet anser 

i likhet med föredragande statsriidet att en haln:ring av besparingen enligt 

hu\·udförslaget hör göras. Ubkottet. som inte heller i Ö\Tigt har n{ignt att 

erinra mol \·ad som förordats i propnsitionen, fiiresliir att riksdagen med 

a\·stag p:l motionerna 925 yrkande 8 och 1816 a11\'isar 77 239 000 kr. till 

Dramatiska teatern for hudgetärct 1985.'86. 

Utskottet hemstiiller 

att riksdagen med bifall till proposition 1984i85:100 och med a\·

~dag pä motionerna 1984,.85 :925 yrkande 8 och 1984 85: 1816 till 

Bidrag lill Dra111a1iska 1eatcm för hudget;lret 1985. 86 an\'isar ell 

reservatiL1nsanslag a\· 77 239 000 kr. 

16. Rikskonsertwrksamhet. Regeringen har under punkt f 15 (s. 44q_ 

451) l'öreslagit riksdagen att till Rikskonst:rtverksamhet för hudgct;\ret 

1985. 86 anYisa ett n:serYationsanslag av 51 822 llOO kr. 
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A'111ti1111a 

I motion 1984· 85:925 av Bengt Westerberg m. 11. (fp) yrkas. s~lvitt nu iir 

i fraga. 

7. att riksdagen till Rikskonsertverksamhet för anslagspostcn Offentlig 

konsertverksamhet för budgeti1ret 1985/86 anvisar 3 milj. kr. utöver vad 

regeringen föreslagit. 

I motion 1984/85: 1832 av Sten Svensson ( m) yrkas att riksdagen beslu

tar att hos regeringen anhMla om förslag till iindrad inriktning av statens 

stöd till fonogramproduktion i enlighet med vad som anförts i motionen. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg m. tl. (m) yrkas, sävitt nu iir 

i frt1ga, 

12. att riksdagen till Rikskonsertvcrksamhet för budgetåret 1985/86 

anvisar ett rcscrvationsanslag av 46 822 000 kr. 

Utsk11t11!l 

Riksdagen har med anledning av proposition 1984/85:1 fattat princip

beslut nm omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter ( K rU 

1984/85:7. rskr. 1984/85:53). En organisationskommitte (lJ 1984:01) har 

tillsatts för att förbereda omorganisationen. Regeringen har vidare upp

dragit tn statens förhandlingsniimnd att förhandla med berörda lands

tingskommuner och kommuner för att bl. a. triiffa överenskommelser med 

anledning av niimnda riksdagsbcslut. Med hänsyn hiirtill bör enligt rege

ringens förslag huvudförslaget inte tillämpas vid beräkningen av anslaget 

till Rikskonserter. Anslaget f"öresl<ls föras upp med 51 882 000 kr., vilket 

innebär en ökning med 5 284 000 kr. 

Enligt motion 925 (fp) hör riksdagen anvisa 3 milj. kr. utöver regeringens 

förslag i syfte att öka Rikskonserters möjlighet att utnyttja svenska frilans

musikcr i flera produktioner (yrkande 7). Dessa musikers arbetssituation 

iir enligt motioniirernas mening bekymmersam. 

Vid riksdagsbehandlingen hösten 1984 av frägan om omorganisation av 

regionmusiken och Rikskonserter uttalade ubkottet att frilansmusikernas 

situation mäste förbättras vid den fortsatta rcgionaliseringen av musiklivet 

( KrU 1984/85 :7 s. 13- 14). Utskottet kan dock med hiinsyn till budgetläget 

inte nu förorda att statliga medel anvisas för siirskilda insatser för denna 

grupp utöver vad den av regeringen föreslagna medelsramen ger utrymme 

för. Utskottet avstyrker diirför yrkande 7 i motion 925. 

I motion 2220 ( m) yrkas att St lidet till Rikskonserters fonogramutgivning 

skall upphöra och att anslaget Rikskonscrt\'erksamhet diirför skall mins

kas med 5 milj. kr. (yrkande 12). I stiillet fiireslär motioniirerna en ökning 

av anslaget Stöd till fonogramutgivning med 1 milj. kr. i syfte att stödja 
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s[1dan utgivning som tillgodoser en smal och begriinsad marknad. Detta 

senare förslag behandlar utskottet i det följande (s. 48). 

Även i motion 1832 (m) tas fr{1gan upp om Rikskonserters fonogramut

givning. Motioniiren vill att regeringen skall liigga rram rörslag om att den 

fonogramutgivning som Rikskonserter bedriver pä miirket Caprice skall 

brytas ut och i fortsiittningen bedrivas av ett sjiilvständigt statligt fono

grambolag i konkurrens med övriga bolag pt1 marknaden. 

Utskottet erinrar först om att utskottet hade att ta stiillning till motioner 

om Rikskonserters fonogramutgivning iiven i sina betänkanden 1983/ 

84: 18 s. 36 och 1984/85 :7 s. 21. Utskottet erinrar ocksä om att regeringen 

i september 1984 beslöt uppdra t11 Rikskonserter att se ö\·er och a\·ge 

förslag betriiffande inriktningen och omfattningen av Rikskonserters fo

nogramutgivning. Utredningen skall ha till syfte att begriinsa kt1stnaderna 

för utgivningen och knyta denna närmare till Rikskonserters Ö\Tiga verk

samhet. Förslag skall liimnas om vilken utgi,·ning som iir möjlig inom en 

kostnadsram som iir minskad till tv•I tredjedelar av den kostnad som 

fonogramverksamheten uppgick till budgetäret 1983/84. dvs. med i runt 

tal 3 milj. kr. Inom denna ram skall produktionen i första hand inriktas pt1 

fonogram som sttir i ett direkt samband med Rikskonserters konsertprö

duktion, fonogram som iir ett led i presentationen utomlands av svensk 

musik och svenska artister och fonogram med pedagogisk inriktning. 

Utredningsarbetet skall slutföras i sädan tid att förslaget kan ingå i anslags

framstiillningen inför budgetäret 1986/87. Utredningsarhetet hör inte fö

regripas. Det finns inte heller skiil att iindra utredningsuppdragets inne

hörd. Utskottet avstyrker diirför motionerna 1832 och 2220 yrkande 12. 

Utskottet tillstyrker således regeringens förslag till medelsanvisning om 

51 822 000 kr. till Rikskonsertverksamhet hudgetåret 1985/86. 

Utskottet hemställer 

I. beträffande stiid till.ti"ilan.1m11siker 

att riksdagen avslår motion 1984/85:925 yrkande 7 i denna del, 

.., beträffande Riksk1111serters.fi111ogram111giming 

att riksdagen avshlr motionerna 1984/85: 1832 och 1984/ 

85 :2220 yrkande 12 i denna del, 

3. beträffande metle/sanl'i.rningen 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 och med 

avslag på motionerna 1984/85 :925 yrkande 7 i denna del och 

1984/85 :2220 yrkande 12 i denna del till Riksko11sertrerksa111he1 

för budget•lret 1985/86 anvisar .ett reservationsanslag av 

51 822 000 kr: 

17. Regionmusiken. Utskottet tillstyrker regeringens förslag under punkt 

F 16 (s. 451 och 452) och hemstiiller 

att riksdagen till Regio1111111sike11 för hudgetäret 198.5/86 anvisar ett 

förslagsanslag av I 03 152 000 kr. 
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I X. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner. 

Regeringen har under punkt r 17 (S. 453-456) föreslagit riksdagen att till 

Hidrag till regionala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner för 

budgeliiret 1985.'86 anvisa ett lörslagsan~;Jag a\· 215 581 000 kr. 

Af111i1111 

I motion 1984/85:2220 a\· Ingrid Sundberg m. fl. (m) yrkas. savitt nu är 

i frttga. 

14. att riksdagen till Bidrag till regillnala och lokala teater-. dans- och 

musikinstitutiL1ner rnr hudgett1ret 1985 ,.86 an\'isar ett förslagsanslag av 

2 I 2 I 8 I 000 kr. 

U1.1korrer 

Utskottet har i det föregt1ende behandlat fr~lgor om regionaliseringen av 

kultur\'erksamheten (s. 7-11 ). bl. a. en motion om omfördelning av 

grundbelopp till \'issa teatrars förmt111. \'ilken inte p~herkar medelsan\'is

ningen under fiire\'arande anslag. Diir har uhkottet ocks[1 redo\'isat vad 

föredragande statsr<"tdet i utbildningshurndtiteln inledningsvis anfört om 

angelLigenheten a\' att framför allt de smä institutionerna ges biittre förut

siittningar att verka (prop. 1984/85:100 bil. 10 s. 38-40). 

För att ge kulturrädet möjlighet att öka antalet grundbelopp för vissa a\· 

de sm<i regionala teater- och dansinstitutionerna berLiknas under före\'a

rande anslag medel för ytterligare 28 grundbelopp. För musikinstitutioner 

och regionala sUdebanor beriiknas inte nttgot föriindrat antal grundbe

lopp. För forhatt verksamhet med barn- och ungdomsteater i Hallands och 

.liimtlands I Lin berLiknas I XO 000 kr. resp. 200 000 kr. 

I motion 2220 t m) föresl[1s att n[1gra medel inte skall beriiknas niista 

budget<lr för de regionala skådebanllrnas verksamhet (yrkande 14). Ansla

get föresl~\s dLirför minskas med 4 400 000 kr. Som en kompensation för det 

bortfall i marknadsföringen förslaget skulle innebiira. föresl~1r motioniirer

na att I milj. kr. skall anvisas för att fördelas a\· statens kulturr[1d till 

regionala och lokala teaterinstitutioner för marknadsföringsåtgLirder. För

slagen i motionen innebiir säledes en nettobesparing av 3 400 000 kr. 

Det nuv~t'rande statliga stiidet till SUdebanan - Stiftelsen RikssUde

banan och sju regionala skädebanor - infördes fr. o. m. budgetåret 1978/ 

79 efter ett utredningsarbete av k ulturrädet ( prop. 1977 /78: I 00 bil. 12 s. 41, 

KrlJ 1977.'78: 18. rskr. 1977/78: 153 ). O:in id framhölls bl. a. att Skådeba

nans möjligheter <Ill samordna publikarbetet i regionerna och att göra 

<ir,;kilda in,;aher för att intressera nya grupper att delta i kulturlivet 

moti\'erar ett stöd frt111 sarnhiillet. l\lot nu angi\'na bakgrund och med 

hiinsyn till den \'iirdefulla insab som görs a\' bl. a. de regionala sLideba

norna kan utskottet inte bitrLida kravet i motion 2220 pt1 att dessa inte 

skulle !';i stöd i forma\· bidrag till grundbelopp under nLista budget<lr. Som 
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en följd hiira\ <l\styrks <Kks;I att medel till en S:irskild anslagspost för 

mark nadsförings;\tgiirder an visas. 

Utskottet har inte n;"1got att erinra mot vad som i övrigt förordats i 

b udgC'I pro position en. 

Utskottet hemstiiller 

att riksdagen med bifall till proposition 1984. 85:100 och med a\'

slag pt1 motion 1984 85:2220 yrkande 14 till Bidrag rill regiu11ala 

och lokala rearer-. da11s- och 11111siki11srir11ri1111cr för budget[iret 

1985.: 86 an\'isar ett förslagsanslag av 215 581 000 kr. 

19. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper. Regeringen har under 

punkt r IX (s. 456) föreslagit riksdagen att till Ridrag till fria teater-, dans

och musikgrupper for budgetiiret 1985 86 an\'isa ett resen ationsanslag av 

2X 325 000 kr. 

Motioner 

I motion 1984 85:719 av Eva lljelmström 111. Il (\·pk) yrkas, shitt nu iir 

i fräga. 

I. att riksdagen med iindring a\· proposition 19X4/85: 100 under ansla

get Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper upptar ett i förh:1llande 

till regeringens förslag med 5 000 000 kr. förhöjt belopp. 

I motion 1984/85:1020 av Björn Samuelson (vpk) och E\'a Hjt>lmstriim 

(\pk) yrkas att riksdagen hos regeringen hemstiiller om en Övt'rsyn a\' de 

mindre teatt:rgruppernas behov ute i landet och diirvidlag siirskilt beaktar 

TUR-teatern. 

I motion 1984.· 85:2220 av Ingrid Sundberg m. Il. (m) yrkas. s;h'itt nu iir 

i frt1ga, 

15. att riksdagen till Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper för 

budget;lret 1985/86 anvisar ett resenationsanslag av 27 500 000 kr. 

Ursk1111cr 

Anslaget Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper föresltts riiknas 

upp med 825 000 kr. till 28 325 000 kr. 

Av besparingsskiil bör anslaget enligt motion 2220 (m) utgå med oför

iindrat belopp niista budgetär (yrkande 15 ). 

I motion 719 (vpk) föresläs diiremot att riksdagen skall anvisa 5 milj. kr. 

utöver vad regeringen föreslagit (yrkande I). Utan denna ökning mttste 

enligt motioniirernas uppfattning ett antal grupper minska eller liigga ned 

sin verksamhet. 

Utskottet erinrar om att stödet till de fria grupperna ökat de senaste ttren 

trots det budgetmässiga liiget. Utskottet tillstyrker nu den uppriikning av 
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anslaget med X25 000 kr. som regeringen föresUr för niista budgetår. Det 

innehiir att motionsyrkandena avstyrks. 

Lnligt motion 1020 (vpk) hör en översyn göras a\ behoven hos de 

mindre teatergrupperna ute i landet. Diirvid hör siirskilt beaktas behoven 

hos TLR-teatern i Yiirmland. Motioniirerna pt1pekar att den - liksom 

andra mindre teatrar - har problem med låga löner. höga hyror och behov 

av investeringar. Till detta kommer för TUR-teaterns del investeringsbe

hov för turneverksamhet. 

Utskottet instiimmer i motioniirernas uppfattning att de fria grupperna 

har haft stor betydt>lse dä det giiller att nt1 nya grupper. bl. a. barn od1 

ungdomar. med teater. Yiirdet av de fria gruppernas insatser har ocks:1 

återspeglats i de senaste tirens ökningar av förevarande anslag. Uhkottet 

erinrar om att det ankommer pä kulturrådet att bt>döma hur stödet till de 

fria grupperna skall fördelas sä att det inriktas mot grupper vilkas verk

samhet kan bedömas vara av stort konstniirligt eller kulturpolitiskt viirde. 

Utskottet anst'r inte att det behövs nägon siirskild översyn i syfte att belysa 

behoven speciellt hos fria grupper ute i landet. Kulturrådet mttste sjiilvfal

lct för att kunna fullgöra hl. a. sin uppgift att fördela medlen under ansla

get skaffa sig en total överblick över liiget i hela landet. Med hiinvisning till 

det anförda föreslär utskottet att riksdagen avslår motion I 020. 

Utskottet hemstiiller 

I. betriiffande n11:del.rn11ri.rninge11 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 och med 

avslag pä motionerna 1984/85 :719 yrkande I och 1984/85 :2220 

yrkande 15 till Bidrag 1ill./i"ia fcafcr-. dans- och musikgrupper för 

budgetäret 1985/86 anvisar ett reservationsanslag av 28 .~25 000 

kr., 

2. betriiffande iirersy11 m• ris.1a 1ea1rar.1· meddshehor 

att riksdagen avslär motion 1984/85: I 020. 

20. Bidrag till \fosikaliska akademien. Utskottet tillstyrker regeringens 

förslag under punkt F 19 (s. 457) och hemställer 

att riksdagen till Bidrag fil/ Musikaliska akademien för budgetåret 

1985/86 anvisar ett anslag av I 637 000 kr. 

21. Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet. Regeringen har 

under punkt F 20 (s. 458 och 459) föreslagit riksdagen att till Vissa bidrag 

till teater-, dans- och musikverksamhet för budgetåret 1985/86 anvisa ett 

reservationsanslag av I 0 350 000 kr. 

Mofioner 

1 motion 1984/85: 1308 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp, m, c, vpk) yrkas 

att riksdagen till Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverksamhct för 
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hudgetäret 1985/86 anvisar, utöver vad som föreslås i budgetpropositio

nen, ett avseende föreställningsverksamheten vid Drottningholmsteatern 

med 350 000 kr. förhöjt reservationsanslag. 

I motion 1984185:2220 av Ingrid Sundberg m. n. (m) yrkas, såvitt nu är 
i fdga. 

16. att riksdagen till Vissa bidrag till teater-. dans- och musik verksamhet 

för hudgctäret 1985186 anvisar ett reservationsanslag av 9 142 000 kr. 

Utskottet 

Under anslaget finns innevarande budgetår sex anslagsposter. En av 

dem, som avser Stiftelsen Rikskädehanan fiir verksamheten. föreslcis höjas 

med 20 000 kr. till sammanlagt 1 208 000 kr. Anslagsposten Stiftelsen 

Drottningholms teatermuseum för föreställningsverksamheten uppgår in

nevarande budgetår till 2 269 000 kr. Den föresh'ts öka med 68 000 kr. 

Anslaget föreslås totalt föras upp med 10 350 000 kr. 

Bidrag till Riksskädebanan bör enligt motion 2220 (m) inte utg<1 nästa 

budgetår varför förevarande anslag hör minskas med 1 208 000 kr. (yrkan

de 16). 

Utskottet hiinvisar till vad som anförts under punkt 18 i det föregäende 

om betydelsen av Skådebanans verksamhet. Med hänvisning härtill anser 

utskottet att riksdagen bör avslä yrkande 16 i motion 2220. 

I motion 1.308 erinras om utvecklingen på senare ar av teaterverksam

heten vid Drottningholms teatermuseum. I motionen erinras också om att 

bidrag utgått till teaterverksamheten frän Stockholms kommun och Stock

holms liins landsting och att riksdagen föreg<knde år riiknade upp det 

statliga bidraget med 325 000 kr. sedan Stockholms kommun slopat sitt 

bidrag fr. o. m. år 1984. Utskottet utgick i sitt hetiinkande från att förhand

lingar skulle tas upp mellan staten och Stockholms kommun om forestiill

ningsverksamheten på Drottningholmsteatern. Motioniirerna anför att se

dan nu även Stockholms läns landsting meddelat att dess bidrag skall 

slopas fr. o. m. år 1985 bör enligt motionen riksdagen räkna upp anslaget 

för budgetåret 1985186 med 350 000 kr. i förh<lllande till regeringens 

förslag. 

Inför hudget<lret och spelåret 1985/86 måste utskottet konstatera att 

verksamheten skulle allvarligt försväras om riksdagen inte tillskjuter de 

medel som behövs. Riksdagen bör diirför med bifall till motion 1308 vid 

medelsanvisningen beräkna 350 000 kr. mer iin vad regeringen gjort för 

föreställningsvcrksamheten vid Drottningholms teatermuseum, dvs. totalt 

2 687 000 kr. 

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag i övrigt. 
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Uhkuttet hcmstiilkr 

1. bctriiffandc hertiknande ar medel under a11slage1 .fi"ir .s·1itid1e11 

Riksskådl!hanan .fiir rerk1amhe1e11 

att riksdagen med bifall till proposition 1984.· X5: 100 och med 

avslag p~'t motion 1984 .. 85:2220 yrkande 16 i denna del beslutar 

att för angivna iindamäl under anslaget skall beriiknas 1 208 000 

kr.. 

, betriiffande hl!räknande lll' 1111!di!l 1111dl!r a11slage1 .fiir Srifielsen 

Dn11111i11gh11!111s rea 1a11111sl!11m fiir.f i"irl!sliil/ningsrerksa mhell!ll 

all riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100 och 

med bifall till motion 1984/85: 1308 i denna del beslutar att för 

angi\na iindam{ll under anslaget skall bcriiknas 2 687 000 kr.. 

J. bctr~if'fande n1l!delsa11ris11inge11 

att riksdagen med anledning a\ proposition 198-liX5:100. med 

bifall till motion 19X-l.·85:1308 i denna del samt med avslag p<'t 

motion 198-li85:2220 yrbnde 16 i denna del till Vissa hitlrag 1il/ 

reall!r-. tians- och 11111sikl'erks11mhe1 för hudgctt1ret l 985/X6 an

visar ett reservationsanslag av 10 700 000 kr. 

, , Stöd till fonogramverksamhet. Regeringen har under punkt r 21 (s. 459 

l>Ch 4o0) föreslagit riksdagen att till Stöd till fonogra1m·erksarnhet för 

hudget{1ret 1985· 86 anvisa ett rcservationsan~;lag a\' 7 679 000 kr. 

A/()fion 

I motion 1984/85:2220 a\ Ingrid Sundherg m. Il. (m) yrkas. shitt nu iir 

i fräga. 

13. att riksdagen till Stöd till fonogramverksamhet för hudgetäret 

1985 86 anvisar ett rcservationsanslag av 8 679 000 kr. 

Utskol/et 

Anslaget Stöd till fonogram verksam het föresl:is fiiras upp med 7 679 000 

kr. n:ista hudget[1r. dvs. ökas med 79 000 kr. Ökningen a\·ser stödet till 

utgivningen a\· en musikhistorisk fonogramanwlogi. 

I motion 2220 (m) hemst:ills all anslaget skall ökas med 1 milj. kr. i 

förh:11Iande till regeringens förslag (yrkande 13 ). Detta iir ett följd yrkande 

till krav i samma motion om att Rikskonscrters fonogramutgivning skall 

upphöra. 

Eftersom utskottet under punkt 16 avstyrkt yrkandet om Rikskonscrters 

fonogramutgivning föreslär utskottet att riksdagen avslär iiven det nu 

aktuella yrkandet om en ökning a\' förevarande anslag med 1 milj. kr. 
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Utskottet har i övrigt inte något att erinra mot regeringens rnedelsberäk

ning och hernstiiller 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:100 och med av

slag pä motion 1984/85 :2220 yrkande lJ till S1iid 1il/.fimogr11.m

rerksa111he1 för budgeu'\ret 1985/86 anvisar ett reservationsanslag 

av 7 679 000 kr. 

Bild konst 

23. Statens konstråd. Utskottet tillstyrker regeringens förslag under punkt 

F 22 (s. 461 och 462) och hemstiiller 

att riksdagen till Statens konstrdd för budgetåret 1985/86 anvisar 

ett förslagsanslag av 2 337 000 kr. 

24. Förvärv a\· konst för statens byggnader m. m. Regeringen har under 

punkt F 23 (s. 462 och 463) föreslagit riksdagen att 

I. godkänna \·ad som i propositionen anförts om bestiillningar av konst 

som föranleder utgifter under senare budgetär än budgetäret 1985/86. 

2. till Förvärv av konst för statens byggnader m.' m. för budget<het 

1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 26 520 000 kr. 

/\.I 01 ion 

I motion 1984.· 85:2220 av Ingrid Sundberg m. Il. (m) yrkas, sävitt nu :ir 

i fr:iga, 

17. att riksdagen till Förvärv av konst för statens byggnader m. m. för 

budget[1ret I 985,. 86 anvisar ett reservationsanslag ar 2J 410 000 kr. 

U1sko11e1 

För statens konstr;ids inköp a1· konst bcriiknar regeringen 26 520 1100 kr. 

n~ista budgt:t{1r. Föredragande statsrådet förordar att Föreningen Handar

betets viinner skall tillförsiikras stöd geno·m att ett visst belopp av de medel 

för konstinköp som statens konstr[1d disponerar anviind!'- for bestiillningar 

hos Handarbetets viinner. 

Utskottet tillstyrker vad som förordas om medel till statens konstrads 

inköp nästa budget;h och har inte ntigot att erinra mot att konsträdet 

medges att bestiilla konst till ett belopp av högst 6.8 milj. kr. för betalning 

. under följande budgetk 

Bidraget till konstförviirv till samlingslokaler och folkparker beräknas 

till 3 110 000 kr. vilket innebiir en ökning med 60 000 kr. 

F.nligt motion 2220 (m) bör riksdagen inte anvisa nägra medel för 

konstförviirv till samlingslokaler och folkparker. Anslaget bör därför 

minskas med 3 110 000 kr. i förhållande till regeringens förslag (yrkande 

17). 

4 Riksdagen 1984 85. 13 sam!. Nr JfJ 
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Den biJragsdel som iir avsedd för folkparkerna disponeras av Folkpar

kernas ccntrnlor1wnis;.ition. Samlingslokalorganisationernas samarbets

kommittc får bidrag som används för allmänna samlingslokaler anslutna 

till Folkets husföreningarnas riksorganisation (FHR), Bygdegårdarnas 

riksförbund och Riksföreningen V;\ra gärdar. 

Utskottet, som Yid föreg<knde riksmöte (KrU 1983/84:18 s. 46) med 

anledning a\· ett likartat motionsyrkande inhämtade närmare uppgifter om 

dispositionen av anslagsposten till konstförvärv till samlingslokaler och 

folkparker. anser liksom förra året att bidragen till folkparker och sam

lingslokaler iir \"iktiga för att stimulera det lokala konstlivet. Utskottet vill 

i sammanhanget framhi1lla att FH R. Bygdegårdarnas riksförbund och 

Riksfiin:ningen Yttra gärdar ordnar gemensamma inköpsutstiillningar pä 

olika hfä i landet. Utstiillningarna - KONST ÅT ALLA - har förutom 

att vara organisationernas huvudsakliga inköpskälla för konst, en viktig 

funktion bl. .a. som konstorientering för en stor publik. Utskottet avstyrker 

rnotionsyrk<111det och tillstyrker regeringens förslag iiven i denna del. 

ljtskottet hemstiiller 

l. att riksdagen godkiinner vad som i proposition 1984/85: I 00 

anförts om bestiillningar av konst som föranleder utgifter under 

senare budgetår än budgetäret 1985/86, 

., att riksdagen med bifall till proposition I 984/85: I 00 och med 

avslag på motion 1984/85 :2220 yrkande 17 till Fiirrän· ar konst 

_liir statens hygg1uulcr m. m. för budget;1ret 1985/86 anvisar ett 

reservationsanslag av 26 520 000 kr. 

25. Bidrag till Akademien för de fria konsterna. Utskottet tillstyrker rege

ringens förslag under punkt F 24 (s. 463 och 464) och hemstiiller 

att riksdagen till Bidrag 1ill Akademien fiir de fria kons1erna för 

budget[1ret 1985./86 anvisar ett anslag av I 172 000 kr. 

26. Vissa bidrag till bild konst. Regeringen har under punkt F 25 (s. 464 och 

465) föreslagit riksdagen att till Vissa bidrag till bildkonst för budgetaret 

1985/86 anvisa ett reservationsanslag av 7 789 000 kr. 

Motioner 

I motion 1984/85 :607 av Karin Ahrland (fp) och Jan-Erik Wikström (fp) 

yrkas att riksdagen under anslaget Vissa bidrag till bildkonst, anslagspos

ten Sveriges konstföreningars riksförbund, för budget~1ret 1985/86 anvisar 

200 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. 

I motion 1984/85 :718 av ha Hjelmström m. n. (vpk) yrkas att riksda

gen under anslaget Vissa bidrag till bildkonst, anslagsposten Sveriges 

konstföreningars riksförbund, för budgetåret 1985/86 anvisar 200 000 kr. 

utöver regeringens förslag. 
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I motion 1984/85: 1830 av Olle Svensson (5) och Lars Andersson (;;) 

yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till Linna vad som i 

motionen anförts om behovet av statliga insatser för att garantera Svenskt 

harnhildarkivs framtid. 

U1sko11e1 

Under anslaget Vissa bidrag till bildkonst finns innevarande hudgetär 

{1tta anslags poster. En av dessa avser bidrag till Sveriges konstföreningars 

riksförbund. Regeringen föreslar en uppräkning av denna pnst med 32 000 

kr. till I 112 000 kr. 

Riksdagen bör enligt motionerna 607 (fp) och 718 ( vpk) ytterligare öka 

bidraget till Sveriges konstföreningars riksförbund med 200 000 kr. Med

len behövs för att bygga ut förbundets verksamhet inom knn~tbildnings

omrädel. 131. a. behöver förbundet hjiilpa konstföreningarna i landet att 

utbilda och stödja de 15 000 ideellt arbetande funktioniirer som finns i 

föreningarna. 

Utskottet anser att S\·eriges konstföreningars riksförbunds konsthild

ningsverksamhet bör rn ett ytterligare stöd. DLirför hör riksdagen med 

bifall till motionerna 607 och 718 beräkna I 312 000 kr. under förevarande 

anslag för anslagsposten Sveriges konstföreningars riksförbund. 

En av anslagsposterna avser bidrag till hkilstuna kommun för svenskt 

harnhildarkiv. Bidraget iir inne\'arande hudget.!r 80 000 kr. och föreslås 

riiknas upp med 15 000 kr. 

Utskottet tillstyrker all denna anslagspost liksom övriga, hiir ej berörda. 

anslugsposter heriiknas i enlighet med propositionen. Anslaget bör föras 

upp med 7 989 000 kr. 

Enligt motion 1830 bör riksdagen som sin mening ge regeringen till 

kiinna att ett ökat ekonomis.kr engagemang fdn statens sida hör planeras 

betrLiffande barnbildarkivet i Eskilstuna. 

Utskottet vill framhttlla att riksdagen vid föreg{1ende riksmöte ( KrU 

1983.· 84: 18 s. 47, rskr. 1983/84:268) uttalade sig för ett ökat stöd till arkiYct 

och att detta önskemM sa till vida tillgodosetts i [trets hudgetproposition att 

en uppriikning med 18 '' .. av bidraget föreslagits, n;igot som utskottet ovan 

tillstyrkt. Utskottet. som anser all det inte är p[tk:tllat med ett nytt uttalande 

rörande arkivets resursbehov, förubiilter att regeringen vid kommande 

hudgetprörningar hcaktar hidragshehovet för harnhildarki\·et. Motion 

1830 avstyrks under hiinvisning till det anförda. 

Utskottet hemstii llcr 

I. hetr:itlande heräk11u11de ur medel under a11slagc1 )i"ir Sn'rigcs 

ko11s(/iire11i11ga rs rik.\fiirhuml 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100 och 

med bifall till motionerna 1984/85 :607 och 1984/85 :718. h[ida 

i denna del. beslutar att för angivna Lindam[tl under anslaget 

skall beräknas I 311 000 kr., 
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Arkiv 

" hetr:iffonde heräknande in medel under a11.1-/age1.fi"i.r f,:n11s1/i-iim

.ia11i/e1 

att riksdagcn mcd hil'all till proposition 1984· X5: I 00 hcslucar att 

for angi\'na :indam~d under anslaget skall her:iknas 4 752. 000 

kr.. 

3. betr:iffande 111edelsa11ris11ingl'11 

att riksdag.en med anledning av propositilm I 9X4/85: 100 och 

med hi fal I till motitJnerna I 984iX5 :607 och 1984/85 :7 18. h;1da 

i denna del. till Vissa hidrag till hildko11.11 för hudget[1rct I 985.'X6 

arl\ isar ett rcser\'alionsanslag a\' 7 989 nno kr.. 

4. hetr:iffande u11ala11de om hidragel till E.1kilst111111 kn1111111111 ,li"ir 

.r.;renskl hamhililarkil' 

att riksdagen av,;l{1r motion 1984./85: 1830. 

27. Riksarkhct och landsarkhcn. Regeringen har under punkt r 26 (s. 466 

och 467) föreslagit riksdagen att till Riksarkivet och tandsarkiven för 

hudgct;'1 rct 19:-15 · 86 an visa ett rörslagsanslag a 1 72 440 000 kr. 

;\Jo1i1111er 

I motion 1984.· 85:301 av Arne Fran,;son m. Il. (c) yrkas att riksdagen 

heg:ir att regeringen lt1ter inriitta ett centraltjournalarkiv och att detsamma 

förliiggs till Jönköping. 

I motion 1984..- 85 :348 av S1·en Hcnricsson ( l'pk) yrkas att riksdagen hos 

regeringen hernstiiller om :1tgiirdcr fiir alt tillskjura resurser i s;ldan omf"att

ning att verksamheten vid Svensk arki\'information i Ramsele (SVAR) kan 

drivas i den ordning som ursprungligen rastsUilldes av regeringen. 

I motion 1984i85: 1307 av Rune Tonvald (C) och Ingemar Hallenius (C) 

yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna 1 ad i motio

nen anfört;; hetr:iffande konsekvenserna av e\ entuella hesparingar vid 

landsarkivcn i Göteborg m. Il. orter. 

I motion 1984.'85: 1803 av Ingemar Eliasson ( fp) yrkas att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till Linna vad i nwtionen anrörts hctriiffande 

Svensk arkivinformation i Ramsele (SVAR). 

I moti,1n 1984i85:1t(~4 a\ Sture Korp<h (c) och Rtisa Östh (c) yrkas att 

riksdagen beslutar att hos regeringen begiira förslag om an\'isning av 

ytterligare 90 000 kr. p;i till:iggshudget för hudget[1ret I 9X5 · 86 till riksar

kivet för löncbidrag till förest(111dare för l~insomfattandc folkrörelsearkiv. 
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I motion 1984/85:1827 av Sven-[rik '.\ordin tc) och Martin Olsson (c.) 

yrkas ;1tt riksdagen beslutar am·isa ett med 900 000 kr. ökat anslag a\· 

1 o'!-7 000 kr. till verksamheten \'id S\'ensk arkivinformatiLHl i Ramsele 

m. m. 

I motion 19X4i/'>5:2473 av P:ir Grafötedt (C) yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begiir förslag om medel för ytterligare etl 

lönebidrag till arkivröresttrndarc \'id rolkrörclsearkiv i samband med att 

tilhiggshudget 1 för hudget{1ret 1985.:"80 Uggs. 

2. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till bnna \'ad 

som i motionen anfiirts om hehovet a\' en översyn av grunderna för 

beviljande av ekonomiskt stöd till arkivföreständare vid liinsomfattande 

fol kri"irelsea rkiv. 

1 motion 1984.· 85 :2481 a\' Marianne Karlsson (C) yrkas all riksdagen 

som sin mening ger regeringen till kiinna att byggnadsstyreben omg;'\ende 

hör fä i uppdrag att projektera uthyggnaden uv mellanv<illen vid V<idstcna 

slott. 

I motion 1984 ... 85 :2486 a\' Tore Nilsson ( m) yrkas att riksdagen begiir att 

regeringen reformerar den statliga heraldiska verksamheten i syfte att 

rörenkla och förhilliga den. 

Utsko11e1 

Fi\r riksarkivet och landsarkiven röresUs en begriinsad tilliimpning av 

huvudalternativet niista budget[1r, varvid besparingen :nerförs till anslaget 

riir att anviindas till siirskilda arkivpn)jekt hos ett antal myndigheter. 

Enligt föredragande statsr[1det bör riksarkivet i anslagsframstiillningen rör 

budget(1ret 1986:87 redovisa dels effekterna a\· detta projektarbete. dels 

konsekvenserna a\· en samlad tilliimpning a\ huvudförslaget rör en trears

period med början inne\'arande budget~ir. 

Anslaget Riksarkivet och landsarkiwn föreslas föras upp med 

72 440 000 kr..\ ilket innebiir en ökning med 9 253 000 kr. 

De allm~inna besparingskraven innm statsförYaltningen kommer enligt 

nwtinn 1307 (C) att ff1 olyckliga konsekYenser för landsarkivens möjlighe

ter att uppriitth[llla sin sen ice mot forskare och allmiinhet. Om landrnrki

ren skall spara kommer det att dels innebiira minskade öppeth:1llandeti

der. dels medföra personalminskningar som i m<lnga fall drabbar personal 

med lönebidrag \'ilka har sviirt att L'1 andra arbeten. Resparingarna drab

bar ocks{1 landsarki\·ens bl)kbinderi- och kL)JJ>eneringsverksamhet. Rib

dagen bör diirför ge regeringen till kiinna \ad SLllll i motionen anri)rts 0111 

konsekvenserna :I\ eventuella besparingar vid lambarki\'en i Göteborg 

111. Il. orter. 

Som uhknttet redo\'isat skall riksarki\et inför niista budget:'ir redO\isa 

konsekven~erna av en samlad tilliimpning a\ hu\udforslaget f\ir cn trC:1rs-
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period. L:tskottet har i dag inte underlag för att hedörna Yilka effekter detta 

kommer att ft1 fört. e.\. servicen till allrniinhctcn och forskarna. Det iir dock 

givet att hcsparingar mtiste innebiira omprövningar av verksamhetens 

omfattning och art. Enligt vad utskottet inhiimtat planerar regeringen att 

tillS:itta en kommitt~ med uppgift att precisera m~llen och ambitionsniväer

na för det offentliga arkin-iisendet. Utskottet anser med hänvisning till det 

anförda att motion 1307 inte bör föranleda n<lgon riksdagens ätgärd. 

Verksamheten vid Sre11sk arkiril1/i1rmario11 i Ramsele m. m. IS VA RJ 

permanentades fr. o. m. den I juli 1984 och fick ett reguljärt statsbidrag 

under anslaget Riksarkivet och landsarkiven ( KrU 1983/84: 18 s. 49- 50). 

Den verksamhet som fr. n. m. innevarande budgetår sammanförts inom 

SVAR har tidigare bekostats med sysselsiittningsmedel. Niir verksamheten 

permanentades a\·st1gs den inte fä samma omfattning som den tidigare 

verksamheten. Diiremot utgick föredragande statsr{1det frän att de perso

ner som dittills haft t_iiinster m.ed lönebidrag och varit knutna till landsar

kivet i Hiirnösand skulle finnas har vid SVAR och efter den I juli 1984 

knytas till Riksarkivet. 

Det regul_iiira bidraget till SVAR iir innevarande budgetär 700 000 kr. 

och föresl<b i budgetpropositionen öka med 37 000 kr. 

't'rkandet i motion 1803 (fpl om permanentning av SVAR och finansie

ring av verksamheten frän ordinarie anslag iir tillgodosett genom riksda

gens beslut vid föregt1ende riksmöte. Motionen avstyrks därför. 

Verksamheten vid SVAR hör enligt motionerna 348 (vpk) och 1827 (c) 

rn S:1dana resurst'r att den kan utvidgas till den omfattning som förutsatts 

i riksarkiYets organisatiGnsförslag inför permant.:ntningen den 1juli1984. 

I motion 1827 hernstiills att riksdagen skall anvisa 900 000 kr. till SVAR 

utöver de 737 000 kr. som regeringen l'öreslagit. 

I det organisationsfiirslag som riksarkivet utarhetade för SVAR inför 

budgetaret I 984i85 ingick dels den permanenta del av verksamheten som 

hekostas unda fört'\ aran de anslag, dels den verksam het som bekostas 

med sysselsiittningsmedel, dels \Wksamhet bekostad med medel från in

komster av verksamheten. Som utskottet p{1pckade redan vid föregäcnde 

riksmöte har avsikten inte varit att den nya permanenta organisationen 

skulle ha samma omfattning som den tidigare. Verksamheten bedrivs nu i 

huvudsak i enlighet med riksarkivets organisationsförslag. vilket innehiir 

att dt't rinns tre rasta tjiinstt'r och all det lfrssutom finns 19 lönebidrags

tjiinster. Till detta kommer ett antal tilll'iilligt sysselsatta med ht>redskaps

arhete vilkas antal varierar beroende p<'t arhetsmarknadssituationen. Ut

skottet kan inte ti\btyrka den ökning a\' den permant>nta organisationen 

som förcsWs i motiont>rna. Dt>n fortsatta utbyggnaden fttr prövas i det 

~!rliga budgetarbt>tt't. Storlekt>n r•I den del ~tv verksamheten som bedrivs 

med sysselsiittningsmedcl m{1ste givetYis ii\·en i fortsättningen hedömas 

uti frän r<'1dandc arhetsmarknadssituation. Med hiinvisning till det anförda 
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avstyrker utskottet motionerna 348 och 1827 och föresl<1r att riksdagen 

heriiknar medel för SVAR i enlighet med regeringens förslag. 

Under anslagsposten Riksarkivets niimnd för enskilda arki\ heriiknas 

me<ld för bidrag. till arvode åt depMöreståndare vid .f(1lkriirelsearkir. vars 

verksamhet riktar sig till alla folkrörelser och som har liin eller landskap 

till verksamhetsfiilt samt är den enda läns- eller landskapsdep[in hland 

folkrörelsearkiv.en inom Iiinet. eller landskapet. Medel heriiknas iiven för 

bidrag till andra arkivdepåer och för inventering av enskilda arkiv. 

I motionerna 1824 (c) och 2473 (c) (yrkande I) yrkas att medel skall 

anvisas på tilliiggsbudget för bidrag till föreståndararvode vid ytterligare 

ett folkrörelsearkiv. Motioniirerna anser att när möjligheten att rn statsbi

drag till förestilndar<irvode infördes förutsattes det <itt även nytillkomman

de folkrörelsearkiv skulle rn bidrag. Nu har flera nya arkiv av detta slag 

bildats utan att bidrag till föreståndararvode anvisats. Enligt motion 2473 

hör en översyn av det ekonomiska stödet till de länsomfattande folkrörel

searkiven göras i syfte att öka antalet bidragsberättigade arkiv (yrkande 2). 

De liinsomfattande folkrörelsearkiven har enligt utskottets uppfattning 

en viktig uppgift att fylla. Arkiven garanterar att en betydelsefull del av 

landets folkrörelsehistoria bevaras för framtiden. Utskottet anser diirför 

all regeringen inför kommande budgetåret bör överväga bidrag till före

st<lndararvode vid ytterligare arkiv. Nägon översyn av bidragssystemet i 

syfte att bygga ut det anser utskottet däremot inte .Påkallad. Utskottet. 

föreslår att riksdagen med anledning av motionerna 1824 och 2473 yrkan

de I som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Yrkan

de 2 i motion 2473 avstyrks. 

Utskottet har inget all erinra mot vad som i övrigt förordas under 

anslaget Riksarkivet och landsarkiven. 

Enligt motion 2486 (m) hör riksdagen begära att regeringen reformerar 

den s1a1liga heraldiska rerksamhe1e11 i syfte att förenkla och förbilliga den. 

Utskottet hade att behandla elt likartat motionsyrkande vid föreg[1ende 

riksmöte ( KrU 1983/84: 18 s. 50- 51 ). Med hänvisning till vad utskottet 

diir anförde bl. a. om den omorganisation som skett fr. o. m. den 1 juli 1983 

hetriiffande riksarkivets heraldiska verksamhet avstyrker utskottet motion 

2486. 

Regeringen bör enligt motion]() 1 ( c) låta inrätta ett centraltjoumalarkir 

rör bevarande av medicinska journaler och lokalisera detta till Jönköping. 

Ett motionsyrkande i fr[1gan har p•I kulturutskottets hemställan avslagits 

av riksdagen tidigare under innevarande riksmöte ( KrU 1984185 :2). Som 

redovisas i motionen har fr[1gor om patientjournaler och om journalarkiv 

nyligen utretts av journalutredningen (S 1980:02). Utredningens hetiinkan

den ( Ds S 1982:5 och SOL! 1984:73) hereds för närvarande inom regerings

kansliet. En proposition beriiknas avlämnas under april m{inad i är. Med 

hiin\'isning till det anförda avstyrker utskottet motion 301. 
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I motion 248 I (Cl yrkas att. byggnadsstyrelsen omgäende bör ft1 i upp

drag att projektera 111hygg11aden ar 111t'l!a11rn//e11 1·id Vads1e11a slofl i syfte 

att kunna erbjuda iandsarki\·ct i Vadstena ökade utrymmen. 

Utskottet hehandladc vid fiireg<'1ende riksmöte (KrL 1983/84:4 samt 

1983/84: 18 s. 51) motionsyrkanden om fortsatt utbyggnad av Vad;;tena 

slott. Utskottet utgick fran all berörda myndigheter kommer att uppmi\rk

samma frägan om en fortsatt Cnerupphyggnad av vallarna vid V<idstena 

slott och avstyrkte de d~1 aktuella motionsyrkandena. L:tskottet finner 

ingen anledning till annan bedömning med anledning a\ den nu aklllella 

motionen och föresl[ir att riksdagen avslär dcnsamma. Utskottcl \·ill i 

sammanhanget niimna att hyggnadss'tyrelsen i sin anslagsframstiillning för 

hudget<1rct 1985/86 tagit upp äterupphyggmid~n ;,v vallarna vid Vadstena 

slott bland projekt som iir möjliga att starta före är 1992. Det finns dock 

anledning papeka att m{mga andra projekt finns som har givits en högre 

angcliigenhetsgrad. 

Utskottet hemstiiller 

I. hetriiffande 1111alwule om ej/'eklema ar hnparingar rid lantls

arkirel i Gii1eh11rg 111. .fl. la11d1arkir 

att riksdagen avslår motion 1984/85:1307, 

, hetriiffande permane11111i11g m' SVAR 

att riksdagen a\·slttr motion 1984/85: I 80J, 

3. hetriiffande 111h_1'ggnad ar den permane111a rerksamlie1en rid 

SVAR 
att riksdagen avsl~1r motionerna 1984/85:348 och 1984/ 

85: 1827 i denna del, 

4. betriiffandc heräknande ar medel under anslagcl .f('ir SVAR 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:100 och med 

avslag pt1 motion 1984.'85: 1827 i denna del beslutar att för 

angirna iindamål under anslaget skall heriiknas 737 000 kr., 

5. betriiffande hidrag lill.fii/kriirelsearkir 

att riksdagen med anledning av motionerna 1984/85: 1824 och 

1984i85:2473 yrkande I som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskottet anfört. 

6. betriiffande iirer.1T11 ar hidragel 1i//.fi1/kriirelsearkire11 

att riksdagen avslär motion 1984/85 :2473 yrkande 2, 

7. betr:iffande 111cdel.rn11ri.rninge11 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:100 och med 

avslag p~I motion 1984.'85: 1827 i denna del t.ill Riksarkire/ och 

/andsarkiren för hudgetäret 1985/86 anvisar ett rörslagsanslag 

av 72 440 000 kr.. 

8. betriiffande deii he1:aldi.1ka rerksa111/ic1e11 

att riksdag.en avshlr motion 1984/85:2486, 
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9. betriiffande medicinsk1jo11malarkir i Jijnkijping 

att ribdagen avsl<'\r motion 1984/85:301, 

I 0. betriiffande 111hrggnad ar mllama rid Vatls1e11a s/011 

att riksdagen avsUr motion 1984/85 :2481. 

57 

28. Ortnamns värde och vård. Regeringen har (s. 467-475) berett riksda

gen tillfiille att ta del av vad.som i propositionen anrörts om principer för 

ortnamns verk sam beten. 

A-folioner 

I motion 1984.· 85 :921 av Lennart Brunander ( c) och Inger Jo,;efsson ( c) 

yrkas - med hiinvisning till vad som anrörn i motion 1984. 85:918 

sävitt nu iir i fr;"1ga 

I. att riksdagen som sin mening ger n:geringen till kiinna vad som 

motionen anförts om postens ortsadresst'r. 

I motion 1984/85: 182::! av Rt>ngt Kindbom m. Il. (c) yrkas att riksdagt>n 

beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna vad som i motionen 

anförts om spräkregler, postad1'esser och ortnamnsräd. 

U1sko11e1 

I enlighet med riksdagens uttalande vid riksmötet 1978/79 (-KrU 1978/ 

79 :5, rskr. 1978/79 :22) om en allsidig utredning på ortnamnsomrttdt't 

tillkallades en siirskild utredare för att utreda frtigor om ortnamnsverksam

heten m. m. i riket. Utredningen avgav hetiinkandet (SOU 1982:45) Ort

namns viirde och vård .. 

I ärets budgetproposition framhäller föredragande statsr<'\det att flerta

let av de :'\tgiirder som ortnamnsutredningen föreslagit kan vidtas av rege

ringen eller av myndigheter utan godkiinnande av riksdagen. Statsr<'\det 

anser iind{1 att förslagen iir av sä stor principiell vikt att riksdagen hör 

beredas tillfälle att ta del av vad som enligt hans mening hör vara viigle

dande för ortnamnsverksamheten. 

Det framh<'\lls i propositiont'n att det iir av ~aort kulturhistoriskt och 

socialt viirde att de nediirvda ortnamnen v{irdas och bevaras och att ny 

namngivning sker sä att kulturarvt't skyddas. För att åstadkomma cn.biittre 

enhetlighet och samordning i ortnammverksamheten förordas att statens 

lantmiiteriverk ( LMV) ges t'n allmiint samordnande uppgift niir det giiller 

ortnamnsfr<lgorna. LMV skall samräda med dialekt- och ortnamnsarkiven 

samt svenskt visarkiv (DOVA) och riksantikvarieiimhetet (RAA). Namn

givningen p{1 de allmiinna kartorna bör vara normerande. Postverket. 

televerkt't, statens jiirm·iigar. sjöfartsverket. luftfartswrket. hyggnadssty

relscn och \'attenfallsverkt't bi)r i riireknmmande rall samriida med ht>rörda 

kommuner i namngivningsfrågor. Ett siirskilt ortnamnsr~id bör inriittas. 
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Det hiir av organisatoriska och praktiska sk:il knytas till L'\1 V. IUdet bör 

utgöra ett samarbetsorgan för <k myndigheter och intressen som hör ha ett 

inflytande rtt utformningen av ortnamnsverksamhcten. Det hör utforma 

principerna och m<1len för en god ortnamnspolitik och medverka till att 

information diirom sprids. Det bör ocks<'t kunna liimna rt1d i enskilda 

ortnamnsfrägor av principiell betydelse. Rt1det hör ocksä kunna lämna 

kommunerna stöd niir de faststiiller riktlinjer för namngivning och namn

\"<trd inom sina omräden. Ortnamnsddet hör enligt föredragande statsri1-

dets mening iiven spela en viktig ddgivande roll niir postverket i samdd 

med kommuner överv:iger frägor om vilka system för utdelningsadrcsser 

(gata, viig, gt1rd, by, etc.) som skall anviindas. Rädet bör ocksä överviiga 

utredningens förslag om utgivning av ortnamnsförteckningar. Beträffande 

ortnamn i llerspräkiga omräden uttalar föredragande statsr{1det att ort

namn skall [lterges p<I de sprC1k som talas i omnldet. Diirvid hör iiven det 

av minoriteterna tilliimpade skrivsättet användas. Detta innebär att i de 

omräden diir ursprungliga samiska namn finns bör dessa anviindas och 

<herges med adekvat samisk ortografi. Samma synsiitt hör anviindas i fräga 

om de finska ortnamnen i Tornedalen. 

Ortnamnsfrägor tas upp i td motioner. I motion 1822 (c) hemstiills att 

ortnamnsrt1det skall ingä representanter för Riksförhundet för Hem

bygds\ård, DOVA, RAÄ, kommunerna, samerna samt de statliga myndig

heter som har avgörande i ortnamnsfr{1gor. Vid stavningen av ortnamn bör 

enligt motionen mälsiittningen vara att hiinsyn tas till det lokala och 

regionala namnskicket och att detta ges försteg rramfiir rikssvenskans. 

Motioniirerna tar ocks{1 upp fr<'igan om postvcrkets adressering. Den 

grundl:iggande principen för postverkets adresseringssystem skall enligt 

motionen vara att g<lrds-, hy- ochieller sockennamn skall fä finnas kvar i 

utdelningsadresserna pä landshygden och inte erS:ittas av enbart postlä

denummer. Bäde i denna motion och i motion 921 (C) (yrkande I) yrkas 

ocks<I att det skall vara möjligt att återinföra tidigan: anviinda, men indrag

na post~;tationers namn som ortsadress. 

Utskuttet instiimmer i den uppfattning som kommer till uttryck i pro

positionen och motionerna att det iir a\ stort kulturhistoriskt lll'h socialt 

viirdc att nediirvda ortnamn v{1rdas och he\·aras. Utskottet har diirl'lir inte 

funnit nt1got att erinra mot \'ad som anförts i propositionen om allmiinna 

principer för ortnamnsverksamhetcn. Det iir hl!lydelsefullt att LMV nu f'<'l.r 

en allmiint samordnande uppgift niir det giiller ortnamnsfrtigorna och att 

ett ortnamnsr<ld inriittas. 

I fr~iga om sammansiittningen a\ ortnamnsrädet konstaterar utskottet 

att önskemalen i motion 9~ I hlir tillgodosedda genom vad l'öredragande 

statsrädet anfört. 1\.-lotionen hi)r inte l'öranleda nt1gon riksdagens åtgiird i 
denna l'dga. 

Ortnamn hör, s{1som l'ramhtllls i propositionen. vara funktionella, vilket 

innehiir att de hör \'ara spdkligt korrekta, liitthanterliga och identirieran-
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de. Det svenska riksspdk.:t bör enligt föredragande stahrt1dct ligga till 

grund för stavning a\' S\'enska Ortnamn i alla officiella samm.inhang \'ilket 

inte utesluter att en av\'iigning mellan riksspdk och dialekt m[1ste göras i 

;'\tskilliga fall. Utskottet anser liksom föredragande statsddet och motio

niircrna att det fr[111 kulturhistoriska utg{111gspunkter iir \'iktigt att sU \'akt 

om de existerande ortnamnen och ta hiinsyn till det lokala och regionala 

namnskicket vid ny namngivning. Genom ett sädant synsiitt torde motio

niircrnas önskem{tl om hiinsynstagande till lokala och dialektala namnfor

mer i stor utsträckning kunna tillgodoses utan att riksdagen gör n;'\got 

siirskilt ultalande med anledning av motionen. Utskottet kan dock inte 

ställa sig bakom nt1got uttalande att det lokala och regionala namnskicket 

skall ges försteg framför rikssvenskans. Det fär bli en uppgift för ort

namnsrädet att niirmare utveckla och avviiga principerna och m;'\lcn för en 

god ortnamnspolitik. 

I vad giiller frttgan om de adresseringssystem och ortsadrcsscr som 

anviinds av postverket \'ill utskottet först erinra om att riksdagens beslut år 

l 9n att begiira en allsidig ortnamnsutredning till viss del hade sin grund 

i den oro som uttryckts i en motion Ö\'er postverkets försök med nya 

utdelningsadresser p<"1 landsbygden. Utskottet noterar diirför all föredra

gande statsrädct i budgetpropositionen uttrycker sin först;'lelse för den oro 

och olust som miinniskor kan kiinna niir ett invant namn eller en kiind 

adress iindras. 

Utskottet fäster mycket stor vikt vid vad som uttalas i propositionen om 

att det är önshiirt att gärds-. hy- och sockennamn i största möjliga ut

striickning bör anviindas i adresserna pä landsbygden och att lokala för

h:1llanden hör \'ara avgörande niir post\'erket samråder med kommuner 

om \·ilket adresseringssystem som skall tilliimpas. Utskottet erinrar i detta 

sammanhang om alt postverket i sitt remissyttrande över ortnamnsutred

ningens betiinkande uttalat att postverket giirna medverkar till att gitrds-. 

hy- tlL'h. dt1 s;i iir möjligt nch liimpligt. sockennamn i största möjliga 

utstriickning anviinds i adresser. Det iir ocksä viktigt all framht1lla att ett 

i'ör riket enhetligt adresseringssystem inte bör efterstriivas. L;rskottet ,·ill 

ocks[1 understryka betydelsen av att miinniskor informeras om möjligheten 

att, i de fall en iindring av utdelningsadresscrna redan skett. :111miila en 

kompletterande adress till kyrkobokföringen resp. lokala skattemyndighe

ten för att p[1 st1 siitt bevarat. ex. gärds- och hynamn i utdelningsadresser. 

Med hiinvisning till det an rörda anser utskottet att riksdagen inte behöver 

göra n{1got uttalande med anledning av vad som yrkas i motion 921 om 

utdel ni ngsadresser. 

Fr;lgan om postadresser. dvs. ortsadresser. behandlade utskottet under 

hösten 1984 i hetiin_kandet KrlJ 1984/85 :6. Utskottet redovisade dt1 att 

postverket efter är 1973 besluta! att det skall vara möjligt att hehttlla den 

gamla ortsadressen niir en poststation dras in och uidelningen sker frän en 

annan station. Som p{1pekas i budgetpropositionen iir det Himpligt att 
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kommunerna inhiimtar den lokala uppfattningen i namnfriigan innan ett 

iirendc om iindrad ortsadress avgörs av postverket. Det finns annars en 

stor risk att allmiinheten inte får kunskap om förslaget innan det iir genom

fört. 

Som utskottet redovisade i hetiinkandet 1984/85 :6 har ekonomiska och 

ser\'icemiissiga konsekvenser anförts mot att <'1terinföra orhadrcsser i fall 

diir iindringen redan skett. Även i dessa fall kan emellertid en anmiilan nm 

komplettering av utdclningsadresscn göras till kyrkohokföringen resp. 

lokala skattemyndigheten för att pt1 detta siitt hevara den tidigare orts

adressen. Utskottet kan säledes inte tillstyrka yrkandena i· motionerna 921 

och 1822 om riitt att t1terrn tidigare an\'iinda ortsadresser. 

Utskottet hemstiillcr 

att riksdagen med avslag pf1 motionerna 1984/85 :921 yrkande. I 

och 1984/85: 1822 utan erinran Higger till handlingarna vad som 

anförts i proposition 1984/85: I 00 om principer för ortnamns

verksamheten. 

29. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Regeringen har 

under punkt F 27 (s. 476 och 477) föreslagit riksdagen att till Dialekt- och 

ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budget<lret 1985/86 anvisa ett 

förslagsanslag av 13 845 000 kr. 

Motion 

I motion 1984/85: 1305 av Hruno Poromaa m. 11. (s) yrkas att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om 

hehovct av att inrätta en arkivarietjiinst med inriktning p<l finska vid 

arkivet i Umeä. 

Utskottet 

Regeringen föreslår att anslaget för myndigheten dialekt- och ortnamns

arkiven samt svenskt visarkiv (DOVA) skall ökas med 789 000 kr. till totalt 

l .~ 845 000 kr. nästa budgetår. Därvid har inga ändringar av personalstyr

kan förutsatts. vilket överensstiimmer med myndighetens anslagsfram

stiillning. 

I motion 1984/85: 1305 (s) yrkas att behovet av att inriitta en tjiinst i 

Umcä· som arkivarie med inriktning på finska skall ges till kiinna för 

regeringen. l\lotioniirerna hiinvisar till att myndighetens verksamhet avser 

inte bara material pä svenska spr<iket utan iiven pä finska och samiska 

språken och till att det redan finns en tjiinst med inriktning pt1 samiska. 

Utskottet kan inte tillstyrka att riksdagen hegiir n{1gon ny tjiinst 'id 

DOVA. Utskottet förutsätter att DOVA bevakar att myndigheten inom 

sina resursramar har den kompetens i vad giiller t. ex. finska sprt1ket som 

bedöms nödviindig för verksamheten och att myndigheten annars om den 
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finner detta pt1kallat i 5in anslagsfr:1mstiillning redovisar de förslag om 

föriindringar som iir önsk\'iirda. l\fot hakgrund av det anförda a\'styrker 

utskottet motion 1305. 

Utskottet har inget att erinra mot medelsheriikningen och hemstiillcr 

I. hetdffande mct!<.'!san ri.rningen 

att riksdagen till Dialekt- och 11rt11am11.rnrkiren samt .1Te11sk1 ri.1-

arkir för hudgetåret 1985/86 an\'isar ett förslagsanslag a\' 

13 845 000 kr.. 

" hetriiffande u11ala11dl! 11111 tftlnst med inriktning pti .finska 

att riksdagen a\'slär motion 1984./85: 1305. 

30. Svenskt biografiskt lexikon. Statliga arkiv: Vissa kostnader för samling

ar och materiel m. m. Utskottet tillstyrker regeringens förslag under punk

terna F 28 och F 29 (S. 477-480) od1 hemstiiller 

l. att riksdagen till Srcn.\kt hiografiskt lcxi/.;1111 för hudget~1ret 

1985/86 an\'isar ett förslagsanslag a\' I 960 000 kr .. 

.., att riksdagen till Statliga arkir: Vissa kos111at!er/i"ir samlingar od1 

ma1eriel m. m. för hudgct[1ret 1985/86 anvisar ett reservations

anslag a\' 2 79'{1. 000 kr. 

31. Bidrag till vissa arkiv. Regeringen har under punkt F 30 h. 480-4ll.2) 

föreslagit riksdagen att till Bidrag till vissa arkiv för hudgetåret 1985/86 

a1wisa ett anslag av 2 205 000 kr. 

.Hot i1111er 

I motion 1984185:608 av Gunnar Olsson (sl yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om Emigrant

regiqret i Värmland. 

I motion I 984.i85: 1299 a\ Jan Hyttring ( c) yrkas att riksdagen beslutar 

ge Emigrantregistret i Karlstad 280 000 kr. i statsbidrag. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg m. n. (m) yrkas, st1Vitt nu iir 

i fräga, 

18. att riksdagen till Bidrag till vissa arkiv för hudget~1ret 1985/86 an

\'isar ett anslag av 2 280 000 kr. 

I motion 1984/85:2475 av Stina Gustavsson (c) yrkas att riksdagen 

anvisar ett med l 00 000 kr. förhöjt anslag till Stiftelsen Emigrantinstitutet. 

Utsko11er 

Frän anslaget utg{1r bidrag under sju anslagsposter till olika arkivs 

verksamhet. Tva av dessa arkiv iir Emigrantregistret i Karlstad som inne

varande hudget{1r fär ett hidrag av 80 000 kr. och .s·1ifielse11 Emigrantinsti-
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/l//('/ i Viix;11 Sl'ill r:1r 33 l ()()() kr. Bttda arkiven har begiirt höjningar a\' 

bidragen bl. a. riir ökade liine- l.)eh driftskostnader. Emigrantregistret i 

Karlstad har ii\'en hemstiillt om medel för att göra det möjligt att anställa 

en förestt111dare p~i heltid. 

Regeringen fiin:slt1r en bidragsomri.ikning för samtliga anslagsposter 

som i stort mots\'arar 3 ''.,,.För Emigrantregistret i Karlstad_innebiir detta 

en ökning med 2 000 kr. och för Emigrantinstitutet i Viixjö 10 000 kr. 

I tre motioner patalas att dessa h<tda arkiv har viilmotiverade beho\ a\· 

ökat statsbidrag. I motil1ll 60X (S) rramh[1lls S\'<lrighetcrna \"id Emigrantre

gistret i Karlstad. sedan stal ens bidrag till lönebidragstjiinsler minskat frt111 

100 ",, till 90 ·' ''· Detta registers behov a\ en heltidsanstiilld förest;'1ndare 

framldlls i nrntion 1299 (Cl. I den senare motionen yrkas all bidraget till 

registret skall ökas med 198 ()()()kr. i förl1<"lilande till regeringens rörslag till 

sammanlagt 2XO 000 kr. I nrntionen framhttlb registrets karakliir a\· riksin

slilution och iivt?n dess ökade betydelse för besökart> fr:1n Amerika. I 

nrntion 2475 (e) yrkas all bidraget till Stirtelst>n Emigranti11'litulet i Vii.\jö 

skall öka~ med HHl (HJO kr. i f<)rhMlande till regeringens ri.irslag i syfll' att 

fiirbiittra institutets möjligheter att fullfölja sin \'etenskapliga serviceinrik

tade malsiittning. l\lotioni.irerna erinrar om att ifötitutct har ell mycket 

sll)rt och del\·is unikt bibliotek med tyngdpunkt pä migrationsrr;lg<1r uch 

om all in~titutet har betydelse h[1de för vetenskaplig forskning och fiir 

hemhygdsforskning m. m. 

Ltskollet anser all verksamheten vid Emigrantregistret i Karlstad och 

Emigrantinstitutet i Viixjö iir a\· s[1dan karaktiir att det iir ett riksintr6se att 

den ut\·ecklas. För att detta skall vara möjligt röreslt1r utskottet att riksda

gen dels med anledning a\' motionerna oOX och 1299 ökar hidraget till 

Emigrantregistret i Karlstad med 50 000 kr. till 132 000 kr., dels med 

anledning av motion 2475 ökar bidraget till Stiftelsen Emigrantinstitutet i 

Viixjö med 50 000 kr. till 391 000 kr. 

Ett siirskilt bidrag friin förevarande anslag till Ba/1i.1ka arkire1 hör enligt 

motion 2220 (mJ utg<I med 75 000 kr. (yrkande 18). 

Utskottet har inhiinllat att statens invandrarverk liimnar organi~ations

hidrag till Estniska kommitten. Denna kommitte har i sin tur beslutat att 

liimna hidrag hl. a. till Baltiska arkivet. Utskottet utg~1r från att ingen 

iindring diinidlag sker niista budgetk Mot denna hakgrund hör riksdagen 

avslCt motion 2220 yrkande 18 om bidrag till Baltiska arkivet under röre

varande anslag. 

lJtskottet har i ÖHigr inget att erinra mot medelsberiikningarna under 

förevarande anslag och hemst~iller 

1. hctriiffande hcräknande ar medel under a11s/age1 .fiir hidrag 1ill 

F:111igran1regislre1 i Karl.1wd 

att riksdagen med anledning av propos1t1on 1984··85:100 ~amt 

motionerna 1984/85 :608 och 1984/85: 1299. h~1da i denna deL 
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heslutar att för angi\'na iindam{il under anslaget skall heriiknas 

132 000 kr., 

, betriiffande heräk1u11ul<' ar 111edel 1111cler a11slag<'t .fi"ir hidrag ti{{ 

Stifi<'lwn E111igra111i11stitut<'I 

utt riksdagen med anledning av proposlllllll 1984.· 85: I no och 

motion 1984'85:2475 i denna del beslutar atr för angi\na iinda

mäl under anslaget skall heriiknas 39 I ()()()kr .. 

3. hetriiffande heräk11a11de m· medel 1111der anslaget Ji"ir Baltiska 

arkiret 

att riksdagen avsli1r motion 1984,. 85 :2220 yrkande 18 i denna 

del. 

4. betriiffande medclsa11ris11inge11 

att riksdagen med anledning a\' proposition 1984085: 100 samt 

motionerna 1984•85:608. 1984l85:1299 och 1984/85:2475, 

samtliga motioner i denna del. samt med a\·slag r~i motion 

1984/ 85 :2220 yrkande 18 i denna del till Bidrag till ris.1a arkir för 

hudget[1ret 1985.· 86 anvisar ell anslag av 2 305 000 kr. 

Kulturminnesvård 

32. Riksantikrnricämhctct: Förrnltningskostnadcr. Regeringen har under 

punkt F 31 (s. 483-486) föreslagit riksdagen all till Riksantihariciimbe

tct: Förvaltningsknstnader för hudgetäret 1985/86 anvisa ett förslagsan

slag av 43 034 000 kr. 

Alotioner 

1 motion 1984/85: 1836 av Bengt \Vik lund (s) yrbs att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad i motionen anfiirts om fullföljande 

av fornminnesinventeringen eriligt hittillsvarande principer som ett led i 

produktionen av ekonomiska kartan enligt Kartpolitik 1985. 

I motion 1984/85:2756 a\· .Ian-Erik Wikström m. Il. (fp, m, c) yrkas, 

<1vitt nu iir i friiga. 

I. om fornminnesinventeringens framtid - att riksdagen som sin me

ning ger regeringen till kiinna \'ad i motionen anförts om fullföljande av 

flirnminnesinventeringen enligt hittillsvarande principer som ett led i pro

duktionen av ekonomiska kartan enligt Kartpolitik 1985. 

Utskollel 

I sin anslagsframstiillning för hudgetäret 1985/86 har riksantikvarieiim

hetet framhäll it att oföriindrade personalresurser för iimbeteh huvudupp

gifter som sektorsmyndighet iir en nödviindig förutsiittning för att verk

samheten skall kunna hällas på en godtagbar nivä. 'r'tterligare ncdsk:ir

ningar rn<'1ste därför inriktas pä de verkstiill<1nde uppgifter som ~'\vilar 
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iimhetet. t. ex. arkeologiska och byggnadshistoi-iska undersi.ikningar~ pro

jektering för \'{trd av kulturminnen eller inventering av f<irnliimningar. 

Oen enda verksUillande uppgift som finansi.eras övi:r riksantik varidmhe

tets anslag och SL1m iir av s.ldan omfattning att den har betydelse i sam

manhanget är: fornminnesinventeringcn. Ämbetet avvisar emellertid en 

besparing pi't fornminnesinvcnteringen och föresl<lr att besparingen enligt 

huvudalternativet skall tas ut pil anslaget Kulturminnesdrd. 

Besparingen enligt huvudförslaget heriiknas i hudgetpropositionen till 

X59 000 kr. och föresl<ls tas ut under anslaget Kulturminnesv<lrd. 1-Xirmed 

hehöver fornminnesinventeringen inte drahhas a\' någon besparing. före

dragande statsr<'idet iir inte beredd att ta stiillning till fornminnesinvente

ringen i ett liingre perspektiv iin de niirrnaste td budgetären. Under denna 

tid iir det enligt statsrädets mening att föredra att hesparingarna tas ut p<t 

byggnadsviirdsanslaget. 

1-ornminnesinventeringen hör enligt motionerna 1836 (s) och 2756 (fpl 

yrkande 1 fullföljas enligt hittillsvarande principer som ett led i produktio

nen av ekonomiska kartan enligt Kartpolitik 1985. l\'lotioniirerna anser att 

riksdagen nu hör ta ett principhe~dut för en tioårsperiod om att fornmin

nesinventeringen under denna tid skall ha den omfattning som föresbs i 

riksantikvarieiimbetets anslagsrramställning. Inventeringen hör ske i den 

takt som giiller för utgivningen av den ekonomiska kartan under denna 

period. Motionärerna erinrar om att moti\·eringen till ·att rornminnesin

venteringen görs dels iir att kunskap om fornminnen behövs rör att kunna 

iaktta rornminneslagens bestiimmelser om skydd rör rornliimningar. dels 

att registreringen av fornminnen ger en vetenskaplig grund rör rorskning. 

Utskottet erinrar om att riksdagen \·id föregående riksmöte (prop. 

1983/84: I 00. Bo U 1983 .·84: 18. rskr. 1983/84: 192) hes löt om kartpolitiken 

för den närmaste tioärsperioden. Under denna period skall bl. a. en fort

satt nyutgäva av den ekonomiska kartan ske. Om fornminnesinventering

en skall kunna bidra till kompletteringar av kunskaperna om fornminnen 

p<°t de nya ekonomiska karthladen m<°1ste inventeringen s<°iledes ske i den 

takt som kartutgivningen sker och avse de områden som s'tär i tur att 

kartläggas. Kostnaderna rör denna inventering har i riksantikvarieämbe

tets anslagsframstiillning för budgetåret 1985/86 angivits till totalt ca 84 

milj. kr. under tiottrsperioden. 

Utskottet förutsiitter att inventeringen sker i sådan takt att den förcgär 

kartutgivningen. Ämbetet ft1r inom den tillgiingliga resursramen hestiim

ma med vilken ambitionsnivå inventeringen skall göras. Utskottet har för 

sin del inget att invända mot att fornminncsinventeringen undantas frän 

besparingar under de tvä niirmaste hudgetärcn i enlighet med vad som 

förordas i propositionen. Utskottet kan emellertid inte tillstyrka att riks

dagen nu skulle göra det principuttalande för hela tioärspcrioden som 

yrkas i motionerna. Konsekvenser av att i stiillet ta ut besparingarna enbart 

under kulturminnesvärdsanslaget under en sä lång period m{1ste även 

beaktas. Riksdagen hör s<'tledes avslä motionerna 1836 och 2756 yrkande 1. 
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L;tskottet har inte n{1got att erinra mot \'ad som i Ö\Tigt anförts under 

anslaget och hcmst:iller 

I. betriil'fonde uttalande om .fi1rnmi1111esi11re111cri11ge11 

att riksdagen a\'shir motionerna 1984/85: 1836 och 1984.i 

X5:n56 yrkande I. 
2. betriiffande me1frlsa11ris11inge11 

att riksdagen till Rik.1·a111ikl'arieiimhc1c1: Fiirrn/111i11g.1ko.1111ader 

för budgetäret 1985i8o anvisar w förslagsanslag av 43 034 000 

kr. 

33. Kulturminnes~·ård. Regeringen har under punkt F 32 (S. 486-488) 

föreslagit riksdagen att 

I. godkiinna vad som i propositionen anförts ang{11:nde beslut om bi

drag som föranleder utgifter under senare är iin budgetåret 1985/86, 

2. till Kulturminnesvt1rd för budgetäret 1985 .. 86 anvisa ett reservations

an~dag av 23 103 000 kr. 

Alo1io11a 

I motion 1984i85:609 av Sten Svensson (m) och Barbro !'\ilsson i Visby 

· ( 111) yrkas 

I. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna vad 

som i motionen :mförts om rorn·1erna för statens stöd till arkeologiska 

utgrii rn inga r, 

2. att riksdagen hos regeringen a.nh[11ler om förslag till nya riktlinjer fiir 

arkeologiska utgriirningar i enlighet med vad som anfi:irts i motionen. 

I motion 1984/85:720 av HarbroNilsson i Visby (m) yrkas att riksdagen 

hos regeringen bcgiir en översyn av finansieringsformerna rör drden a\ 

landets fornliimningar. 

I motion 1984/85: I 014 av Eva Hjelmström m. Il. (vpk) yrkas 

I. att riksdagen i avvaktan pä regeringens kommande förslag betriiffan

de fornminnesv<irdens finansiering beslutar att under anslaget Kulturmin

nesv<ird anvisa ett fast anslag om 10 000 000 kr. avseende fornv{ird, 

2. att riksdagen uttalar att fornminnesdrdens verksamhet skyndsamt 

ges en. biittre lösning iin nuvarande konstruktion och att regeringen äter

kommer till riksdagen om ett s<ldant förslag.· 

I motion 1984/85:1810 av Elisabeth Fleetwood (m) och Barbro Nilsson 

i Visby (m) yrkas att riksdagen som sin mening ger.regeringen till kiinna 

\'ad som i motionen anrörts om behovet <I\·, att inriitta ett regionalt bygg

nadskontor. en s. k. byggnadshytta, på Gotland. 

l motion 1984/85:181 l av Jan Fransson \s) och Sylvia Pettersson (s) 

yrkas att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till kiinna vad 

som i motionen anförts om resurser för fornvårdsarbeten. 

5 Riksdagen 198.J.85. 13 sam/. Nr /f> 
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I motion 1984/85: 1835 av Bengt Wiklund (S) yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till kiinna att den i budgetpropositionen aviserade 

översynen a\' finansieringen av fornliimningsvården bör bedrivas med stor 

,;kyndsamhct. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg m. tl. (m) yrkas, sävitl nu iir 

i fr:tga. 

3. all riksdagen ger regeringen till kiinna vad som i motionen an rörts om 

behovet av enhetliga regler rör utnyttjandet av anslaget till kulturminnes

drd. 

I motion 1984185:2756 av Jan-Erik Wikström m. Il. (fp, m. c) yrkas, 

s<"tviu nu iir i fråga, 

2. om forn,·tirden - att riksdagen som sin mening ger regeringen till 

kiinna att den i propositionen avisernde översynen bör bedrivas med stor 

skyndsamhet. 

UrskoHer 

Riksantikvarieiimhetet har påtalat de problem som är förknippade med 

de nuvarande rinansieringsrormerna för drden av landets rornliimningar. 

Trots att denna värd i huvudsak iir permanent och en ärligt löpande 

verksamhet iir den huvudsakligen bekostad med sysselsiittningsmedel. 

Budgetiiret 1983/84 disponerade iimbetet ca 600 000 kr. för verksamheten, 

medan sysselsättningsmedlen uppgick till drygt 44 milj. kr. Under inneva

rande budgct;°1r har sysselsiillningsmedlen minskat, vilket bl. a. inneburit 

all dec i vissa liin helt saknats ekonomiska resurser för.f(mi/ii11111i11gsrårde11. 

I syfte att motverka s~ldana plötsliga lluktuationer har iimbetet röreslagit 

att IO milj. kr. förs Öl'l:"r fr<ln syssdsiittningsmedlen till en fast anslagspost 

under kul1urminnesvt1rdsanslaget. 

Mot bakgrund av vad riksantikvarieiimbetet anfört meddelar föredra

gande statsrädet i propositionen sin avsikt att äterkomma till regeringen 

med förslag att uppdra ät en arbetsgrupp inom regeringskansliet att över

viiga formerna för finansieringen av fornliimningsvärden. 

Frägan om finansieringen av fornliimningsdrden tas upp i rem motio

ner. niimligen 720 (m ), I 014 ( vpk) yrkande 2, 1811 (s), 1835 (s) och 2756 ( fp) 

yrka1i<le 2. I samtliga motioner betonas vikten av kontinuitet i fornläm

ningsY:mlen och av att reguljiira medel stär till kulturminnesvi1rdens för

fogande ~d att inte redan gjorda insatser spolieras a\· en tids brist pä 

resurser. I !lera av motionerna diskuteras ockstt frågan huruvida fornliim

ningsv;'.'trden sk,tll vara ell helt statligt ansvar. Motioniirerna diskuterar 

ockscl olika modeller rör finansieringen av fornlämningsvttrden via regul-· 

jiira anslag i kombination med sysselsiittningsmedel. Motionärerna beto

nar vikten av att den arbetsgrupp som avses tillkallas arbetar snabbt då det 
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annars iir risk för att den organisation som för niirvarande finns för 

fornliimningsv{trden kan hrytas sönder och hehÖ\'a hyggas upp p<°I nytl. 

Utskottet anser att den situation som intriitt hetriiffande fornliimnings

drden iir bekymmersam. Det iir tforför av största vikt att det utrcdnings

arhete som skall göras betriiffande fornliimningsdrden sker utan dröjsm;il 

och att resultat av arbetet om möjligt kan presenteras senast i niista [trs 

hudgetproposition. Ltskottet anser diirför att riksdagen med anledning a\' 

motionerna 720. ·1014 yrkande 2. IXI I, 1835 och 2756 yrkande 2 som sin 

mening hör ge regcringen till kiinna att arhetet hör ske med stönaa skynd

samhet. 

Enligt motion I O 14 ( vpk I bör riksdagen i avvaktan pi\ regeringens kom

mande förslag om fornlämningsvärdens finansiering arl\'isa IO milj. kr. 

under anslaget Kulturminnesvärd för värd av fornliimningar (yrkande I). 

Utskottet anser att det kommande utredningsarbetet betriiffande forn

liimnings\'ttrden inte hör föregripas varför yrkande I i motion 1014 a\"

styrks. 

Utskottet har inte heller i övrigt nägot att erinra mot regeringens förslag 

till medelsberiikning och föresl<lr att riksdagen anvisar 23 163 000 kr. un

der anslaget och godkänner \"ad som anförts om beslut om hidrag som 

föranleder utgifter under senare är än budgetåret 1985/86. 

Vid föregäende riksmöte redovisade utskottet ( KrU I 9XJ .. X4: I X s. 55-

57 och 59-60) med anledning av motionsyrkanden hakgrunden till arkeo

logiutredningens (U 1982:04) uppdrag och inneh<lllet i dess direkti\·. 

I motion 609 (m) äterkommer motioniirerna hakom föregäende ärs 

motion med yrkanden om,li1rmemafiir statem stiid till arkeologiska 111griir-

11i11gar och om förslag till nya riktlinjer för arkeologiska utgrii\·ningar. 

Utskottet har inhiimtat att arkeologiutredningen avser avliimna sitt slut

betiinkande inom kort. Utskottet anser att riksdagen inte hör föregripa 

detta förslag och den fortsatta heredningen av det genom att göra n:1got 

uttalande om riktlinjerna för arkeologiska utgriivningar m. m. Motion 609 

avstyrks därför. 

Ridrag till restaurering av kyrkorna m. m. pä Gotland beriiknas under 

förevarande anslag sedan budgetäret 1983/84 undcr en siirskild anslags

post. Den uppgttr till drygt 2.5 milj. kr. innevarande hudgetk Medlen 

disponeras av riksantikvarieiimhetet. Vid riksmötct 1980/X I uttalade sig 

riksdagen för uppbyggandet av en verksamhet betriiffande restaurerings

arhetet p{t Gotland med karaktiir av hyggnadshr((a. \1ed den organisation 

och de arbetsformer som ligger i begreppet hyggnadshytta skulle man 

enligt utskottets mening fä de hiista garantierna för bevarandet av en 

hantverksskicklighet och materialkiinnedom m. 111. som iir en rörutsiittning 

för det viktiga byggnadsvttrdsarhete det hiir iir fråga om. Om man för ett 

sädant hyggnadsvårdscentrum skulle förutsiittningarna vara goda rör att 

kunskaper och errarenheter p{l området bäde kan spridas till andra delar 
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a\· landet l1ch fiira;; \idart' till kommande gcncrationcr (Krl. llJXll. XI :23 

s. 6 - 71. 

I ~\ar p;1 en fr{1ga dcn X no\'ernbL'r 1984 lprot. l'IX4 X5:2J s. 32-33) 

anförde statsr;.1dct Göran~son att förslag fr;'111 A\·IS-k()llllllitt.?n (A 1% I :112) 

om \iss \'crksamhet p;·1 Gotland i AIVIS regi biir a,·,aktas innan slutlig 

stiillning tas till förslaget 0111 byggnadshytta ptt Ciotland. 

I motion IXIO tm) hemstiilb att riksdagen ;;kall g<' regeringen till k:inna 

behovet a\ att inrätta cn hyggnadshytta pt1 Gotland. 'vlotioniirerna päpe

kar att risken iir stor att det yrkeskunnande som nu finns inom restaurc

ringskonsten kan hinna förs\'innit om intc en byggnadshytta inrättas snart. 

Utskottt'l har inhiimtat att A\1S-kommittens förslag kommer att presen

teras under ,·{1ren 1985 och vill erinra om att inriktningen av dess fiirslag 

hctriiffande vcrksamhet av bl'tydclse för rtstaurcringsarhetct pt1 Gotland 

rcdan offentliggjorts. Ltskl1ttct fiirutsiitter diirför att det förhercdelsearhe

tc som skcr inom regeringskan;;lict för inriittande av en hyggnadshytta nu 

kan fortsiitta. Ltskottet förutsiitter ocks<i att frägan fär sin snara lösning, i 

enlighet med riksdagens uttalade önskemtil t1r 1981. Utskottet anser med 

hiinvisning till det anförda att motion I X I 0 inte hör föranleda nt1gon 

:ttgiird fran riksdagens sida. 

I motion 2220 (m) framh;llls behovet av enhetliga regler för utnyttjande 

a\· anslaget till kulturminnesdrd. siirskilt i·tirtlen ur k11/111rhistorisk1 rärcle

.fiill hehrggelsc (yrkande J ). Dt1 tillgiingliga medel iir knappa iir det ange

liiget med en enhetlig hedöming av vilka [1tgiirder som förorsakar överkost

nader r:1 grund <l\ kulturminnesv;1rden. 

Riksdagen fastlade de nu giillandc riktlinjerna för byggnadsminnesdr

den vid riksmötct 1980/81 (prop. 1980/XI :122. KrU 1980.· 81 :2J. rskr. 

1980: 81 :265 ). föreskrifter om bidrag till v[1rd av kulturhistoriskt' iirdefull 

bt'byggelse har utfärdats i en siirskild förordning t 19:->I :447). Till denna 

förordning finns tilliimpningsföreskrifter utfärdade av riksantikvarieiim

hetet och statens historiska museer (intagna i KRl-S 19R:1:12). Riksanti

kvarieiimhetet har vidare utarbetat allmiinna rt1d vilka publicerats i Under

riitteber från RAÄ 1983:5. 1'.nligt,vad utskottet inhiimtat pt1gt1r för niif\·a

rande ett arbete inom riksantiharieiimbetet som syftar till att en exempel

samling betriiffande bidrag till Y:.lrd a\ kulturhistoriskt \iirdefull bt:byggel

se skall tas fram. Den skall \'ara till ytterligare ledning vid de bedömningar 

som görs i liinen innan beslut i bidragsfr:1gor tas aY riksantikvarieiimbetet. 

\,lot bakgrund a\' det anförda anser utskottet att det inte iir erforderligt 

med nägon riksdagens [1tgiird med anledning av motion 2220 yrkande J. 

\'lotionsyrkandet avstyrks <1ledes a\' utskottet. 

Utskottet hemstiiller 

I. hetriiffande .fi11a11.1ieri11ge11 ar/i1mlii11111i11g.1·1·ärdc11 

att riksdagen med anledning av motionerna 1984/85:720, 

1984.'85:1014 yrkande 2. 19;>;4.'85:1811. 1984.-85:1835 och 
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19!<4/85:2756 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till 

kiinna att aviserat utredningsarhete bör ske med största skynd

samhet. 

1. betrii!Tan(k hcriiknande ar .11/r.1kilda 111edcl under <111.1/aget .fiir 

.1im1It/11111i11g.1 1 ·ci rit en 

all ribdagen avsbr nwtillll 19S4· 85: 1014 yrkande I i denna del. 

3. betriiffandc 111ede/.rn11ri.111i11gc11 

att riksdagen med bifall till proposition 1984. 85: I 00 och med 

avslag p;I motion 1984i85: 1014 yrkande I i clcnn~1 del till /\11/tur-

111i1111esrärd rör budget<lret I 985i ::l6 am·isar ett reservationsan

slag av 23 163 000 kr.. 

4. betriiffande hes/ut 0111 hidrag .rnm/iiranleder utgificr under senare 

är iin hudgetäret I 985 86 

att riksdagen godkiinncr vad som anförts i proposition 1984./ 

85: 100. 

5. betriiffande .fimnema .fiir s1111e11s stiid till arkeologiska wulersiik-

11i11gar 111. 111. 

att riksdagen avslär motion 1984/85:609. 

6. betriiffande hygg11adshr11a pä Go1fa11d 

att riksdagen avsl[tr motion 1984.i/<5:1810. 

7. betriiffande e11hc1/iga reglerfiir 11111r1tia11det ar bidrag till rärd ar 

kullurhistoriskt riirih:fi1/la hyggnader 

att riksdagen avslär motion 1984/85 :2220 yrkande 3. 

34. Riksantikvarieämbetet: l.lppdrags~·erksamhet. Utskottet tillstyrker re

geringens förslag under punkt F 33 (s. 488 nch 489) och hemstLillcr 

att riksdagen till Riksa111ikrariciimhetc1: Uppdragsrerksamhet for 

budgetäret 1985/86 anvisar el! förslagsanslag av I 000 kr. 

Museer och utställningar 

35. Statens historiska museer m. fl. anslag. L!tskollet tillstyrker regeringens 

förslag under punkterna r 34- F .17 t s. 49 I -499) nch hermtiiller 

I. att riksdagen till Statens historiska 11111.H·er för budget;'\ret 1985 ··· 

86 anvisar ett förslagsanslag av 31::!16 000 kr.. 

~ att riksdagen gndLinner ,·ad som i proposition 1984/1<5: I 00 

anförts angi1ende staten tillhörig konst i samband med byte ar 

huvudman. 

3. att ribdagen till S1a1c11s ko11:w1111seer för budget:1ret 191<5/86 

am isar ett förslagsanslag av >:'i 911 000 kr.. 

4. att ribdagen till Uts1iilhli11gar ar srcnsk ko11.1·1 i utlandet för 

budget:lret 1985. 86 anvisar ett reservationsanslag a\· I 113 000 

kr.. 
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5. att riksdagen till Lirr11.1·1kam111aren. Slwklos1er.1· sloff och Hallwrl

ska 11111sec1 för hudge~<iret 1985186 anvisar ett förslagsanslag av 

13 867 oon kr. 

.36. Naturhistoriska rik'imuseet. Regeringen har under punkt F .38 (s. 

499-501) föreslagit riksdagen att till Naturhistoriska riksmuseet för bud

getäret 1985/86 anvisa ett förslagsanslag av .36 509 000 kr. 

Alo1io11l'r 

I motion 1984/85:514 av Magnus Persson (S) och Oskar Lindkvist (s) 

yrkas att riksdagen hos regeringen heg:ir att arbetet med uthyggnaden av 

naturhistoriska riksmuseet p[1skyndas och att ett bergartsmuseum snarast 

inriittas i de utbyggda lukakrna. 

1 motion 1984/85:1808 av Elisabeth Fleetwood (m) och Birgitta Rydle 

(mJ yrkas att riksdagen beslutar att naturhistoriska riksmuseets forsknings

l'erksamhet för budgetärer 1985/86 icke skall belastas med den enligt 

huvudförslaget föreslagna 2-procentiga nedskiirningen. 

I motion 1984/85:1815 av Hdge Hagberg (s) och Ingvar Johnsson (s) 

yrkas att riksdagen beslutar att naturhistoriska riksmuseet genom omför

delningar inte skall vidkiinnas nägon besparing. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg m. n. (m) yrkas, sävitt nu är 

i fr[1ga. 

19. att riksdagen till Naturhistoriska riksmuseet för budgetäret 1985/86 

anvisar ett förslagsanslag av .36 6.32 000 kr. 

U!Skoffcl 

Vid her:ikningen av anslaget Naturhistoriska riksmuseet har regeringen 

inte funnit det möjligt att ta s{1dan s:irskild hiinsyn till museets anknytning 

till forskningsverksamhet som tagits b.::triiffande forskningsverksamhet 

\"id fnrskningsdd. univ.::rsitet. högskolor m. m. Huvudförslaget som inne

h:ir en hesparing 0111 711 000 kr. har dock inte tilliimpats fullt ut. 1 stället 

görs en hegr:insad besparing om 261 000 kr. under anslaget Statliga mu

seer: Vissa kostnader för utst:illning och samlingar m. 111. Anslaget till 

museet f"öresl~ls föras upp med totalt .\6 509 000 kr. 

Na111rhis1uriska riksm11see1.1_ti1rsk11ingsrerk.rn111he1 bör enligt motionerna 

1808 ( m ). 1815 (s) och 2220 ( m) inte vidk:innas någon besparing. I motion 

2220 yrkas d:irför att riksdagen under anslaget Naturhistoriska riksmuseet 

hör her:ikna 12.3 000 kr. mer fo vad regeringen föreslagit (yrkande 19). 

Utskottet anser att forskningsverksamhet.::n vid naturhistoriska riksmu

seet inte skall behandlas annorlunda i hesparingsh:insccnde än forskning 

\·id högskolor. D:irför hör n;lgon hespuring pä museets forskningsverk

samhd inte tas ut. Vid medelsanvisningen bör riksdagen med bifall till 
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motion 2220 yrkande 19 och med anledning av motionerna 1808 och 1815 

heriikna 12.~ 000 kr. mer iin vad regeringen gjort. 

I motion 514 (s) yrkas att arbetet med utbyggnaden av naturhiqoriska 

riksmuseet skall påskyndas och att ett he1:rtart.,·11111se1m1 snarast skall inriit

tas i de utbyggda lokalerna som ersiittning för den bergartsutstiillning i 

Sveriges geologiska undersöknings (SGU> ägo som tidigare funnits inom 

museets lokaler. 

Niir SG LI llyttade frän Stockholm till Uppsala blev SG U :s geologiska 

samlingar kvar i naturhistoriska riksmuseets lokaler. I samhand med den 

pag{1ende omhyggnaden av museets lokaler har dessa samlingar llyttats 

diirifrän. Den planernde om- och uthyggnaden av museet syftar till en 

omliiggning och modernisering av utstiillningsverksamheten. Enligt vad 

utskottet erfarit iir avsikten inte att exponera museets samlingar enhart 

iirnnesvis som tidigare utan all de skall ingä i en helhetsredovisning av 

geologiska, ekologiska och andra sammanhang. N<"1got separat hergarts

museum inom naturhistoriska riksmuseet avses inte byggas. I vad avser 

SG U :s samlingar ankommer det p{1 denna myndighet all disponera och 

eventuellt exponera dem. Utskottet - som inte anser det erforderligt med 

något riksdagens initiativ för att päskynda utbyggnaden av museet -

föresrnr mot bakgrund av det anförda att riksdagen avslår motion 514. 

Utskottet hemställer 

I. betriiffande hesparing på medel arsedda/i"irforskning rid 11a111r

his1oriska ril.:..1m11see1 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2220 yrkande 19 i 

denna del och med anledning av proposition 1984/85:100 samt 

motionerna 1984/85: 1808 och 1984/85: 1815 som sin mening ger 

regeringen till kiinna vad utskottet anfört, 

2. beträffande medelsanrisningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: I UO och 

med hifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 19 i denna del till 

Na1urhiswriska riksmuseet för budget~lret 1985/86 anvisar ett 

förslagsanslag av 36 632 000 kr .. 

3. beträffande hergar1s11111se11m m. m. 

att riksdagen avslår motion 1984/85 :514. 

37. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnadcr m. fl. anslag. Ut

skottet tillstyrker regeringens förslag under punkterna F 39- F 47 (s. 

50 I - 516) och hemstiiller 

I. att riksdagen till Sra1e11.1· sjiihisJoriska 11111se11111: Fiirrn/111i11g.1'

kos111ader för budgetåret 1985/86 anvisar ett förslagsanslag av 

15 052 000 kr., 

.., att riksdagen till Statens sjiihistoriska museum: Underhållskost

nader 111. m. för budgetåret 1985/86 anvisar ett reservationsan

slag av I 000 kr.. 
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3. att riksdagen till Ernografiska 11111.\'l'et för hudgett1ret 1985.· 86 

anvisar ett förslagsanslag av 13 735 000 kr., 

4. att riksdagen till A.rkitekf11m111.H'CI för budget<lret 1985/86 an

visar ett fiirslagsanslag av I 540 000 kr.. 

5. att riksdagen till .")la fens 11111siksa111/i11gar för budgetåret I 985i 

86 anvisar ett förslagsanslag av 11 273 000 kr.. 

6. att riksdagen till Sf(Jl/iga 11111.1ea: Vissa ko.1111ader .fi"ir 11fsfäll-

11ingar och samlingar 111. m. för hudgetäret 1985/86 anvisar ett 

reservationsanslag av 5 126 000 kr.. 

7. att riksdagen till Bidrag fil/ Nordiska museef för hudgett1ret 

1985/86 anvisar ett förslagsanslag av 37 002 000 kr.. 

8. att riksdagen antar till proposition 1984185: I 00 fogat förslag 

till lag om iindring i lagen (1976:1046) om överliimnande av 

förvaltningsuppgifter inom uthildningsdeparlementets \erk

samhetsomräde (bil. 2 till betiinkandet). 

9. att riksdagen till Bidrag fil/ Sreriges Tekniska m11.1e11111 fiir hud

geWret l 985i86 anvisar ett förslagsanslag a\· 8 21 <i 000 kr., 

I 0. att riksdagen till Bidrag fil/ Skansen för budgetäret 1985/86 

anvisar ett förslagsanslag av 8 784 000 kr. 

38. Bidrag till vissa museer. Regeringen har 'under punkt F 48 (s. 51<i-'-519) 

föreslagit riksdagen att till Bidrag till vissa museer för budget<'\ret 1985.- 86 

anvisa ett anslag av 12 051 000 kr. 

M111ioner 

I motion 1984/85:1807 av rlisabeth Fleetwood (m) och Gunnel Lilje

gren ( m) yrkas att riksdagen under anslaget Bidrag till vissa niuseer beviljar 

Marionetteatern ett anslag av 140 000 kr. för budgetåret 1985/86. 

I motion 1984/85:2220 av Ingrid Sundberg 111. 11. (m) yrkas. sävitt nu iir 

i fdga. 

20. att riksdagen till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1985/86 

anvisar ett anslag av 7 051 000 kr. 

Utskollet 

Under anslaget Bidrag till vissa museer beriiknas medel under särskilda 

anslagsposter för åtta olika museer samt. under ytterligare en anslagspost, 

medel för bidrag till film- och videogramproduktion inom museerna. 

Bildandet av Stifielsen A rhetets museum i Norrköping har enligt föredra

gande statsr~1dets mening stor betydelse för det viixande intresset för att 

utforska arbetets historia. Denna historia iir inte enbart teknikhistoria utan 

framför allt en skildring av miinniskans insatser och uppleveber p<I arbets

platser. Museet bör kunna 1"<"1 en stor betydelse niir det giiller en samlad 
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dokumentation av arbetets historia och arbetslivets föriindring. lnneva- · 

rande budget{\r utg<'tr ett bidrag om 2,.5 milj. kr. till Arbetets museum. Detta 

bidrag iir enligt föredragande statsrädet en viktig del av statens ätgiirder för 

att rrämja kulturaktiviteter i de rackliga organisationerna. För nibta bud

geU\r föresWr regeringen att bidraget fördubblas till .5 milj. kr. 

Enligt motion 2220 (m) iir Arbetets museum i l'örsta hand ett ansvarsom

r<ide för stiftelsenämnden och arbetsmarknadens parter. Statligt bidrag till 

museet bör sökas inom ramen för bidraget till regionala museer. Diiremot 

bör inte n<'\gra medel utg[1 l'r{111 förevarande anslag. Motioniirerna föreslär 

diirför au medelsamisningen under anslaget skall minskas med .5 milj. kr. 

(yrkande 20). 

Utskoltet delar regeringens bedömning rörande /\rbetets museum. Sta

ten bör st.ledes liimna bidrag till museet meddet bel~1pp so1n l'öresl[is i 

propositionen. Riksdagen bör diirför med <ivslag pJ motion .2220 yrkande 

20 \id medclsanvisningen beriikna 5 milj. kr. under l'örevarande anslag för 

/\rbetets museum. 

En av de institutioner som erhäller bidrag :ir 1\.1ario11el/et11em för musei

verksamhcten. Bidraget iir innev<irande budget<lr I 00 000 kr. Regeringen 

heriiknar en hidragsomriikning av 3 000 kr. rör niista budgett1r. 

Marionetteatern hör enligt motion I 807 ( m) erh;illa ett bidrag av 140 000 

kr. niista budget<1r i enlighet med dess anslagsframstiillning. 

Utskottet noterar att Marionetteatern rätt nya lokaler och utökat sin 

museiverksam het. D~1 det giiller niista hudget[1r kan utskottet inte tillstyrka 

annan hidragsomr:ikning för Marionetteatern iin vad regeringen föresla

git. Riksdagen bör diirför med avslag pC1 motion 1807 an,·isa de medel för 

Marionetteatern som heriiknas i propositionen. 

l'tskottet tillstyrker regeringens medelsheriikningar i övrigt och hem

stiiller. 

I. betriiffande heräk11a11de ar medel under anslaget .fi"ir Arhe1e1.1· 

museum 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 och med 

avslag pä motion 1984./85:2220 yrkande 20 i denna del heslutar 

att för angivna iindamäl under anslaget skall hcriiknas 5 000 000 

kr., 
1 hetriiffande heräk11a11tle ar metlel untlcr anslaget fiir A1ario11e11-

1catern 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/8.'i:JOO och med 

avslag p•I motion 1984/85: 1807 i denna del heslutar att för 

angivna iindamål under anslaget skall heriiknas I 03 000 kr., 

3. hetriiffande mede/sa11ris11i11ge11 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: 100 och med 

avslag pä motionerna 1984/85: 1807 i denna del och 1984./ 

85:2220 yrkande 20 i denna del till Bidrag till ris.1·11 11111.H'er för 

budgetärel 1985/86 anvi,ar ett anslag av 12 051 000 kr. 
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39. Bidrag till regionala museer m. fl. anslag. Utskottet tillstyrker regering

ens förslag under punkterna F 49-F 51 (s. 519-523) och hcmstiiller 

I. att riksdagen till Bidrag till regionala museer for budget{iret 

I 985/86 anvisar ett förslagsanslag av 3 I 728 000 kr.. 

" att riksdagen till Riks11tstäl/11i11gar för budget{tret I 985/86 anvi

sar ett reservationsanslag av I 9 327 000 kr., 

3. att riksdagen till illkiip m• l'i.ua kultwföremål för budgetåret 

I 985/86 anvisar ett förslagsanslag av I 00 000 kr. 

Forskning 

40. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Utskottet till

styrker regeringens förslag under punkt F 52 (s. 524 och 525) och hem!'otiil

ler 

att riksdagen till Forsk11i11gs- och u1reckli11gsi11satser i11om kulturom

rädet för budgetåret 1985/86 anvisar ett reservationsanslag av 

6 I 8 000 kr. 

Stockholm den 9 april 1985 

På kulturutskottets vägnar 

INGRID SUNDHERG 

Närrnrande: Ingrid Sundherg (m). lng-Marie Hansson (s), Tyra Johansson 
(s). Karl Boo ( c). Tore Nilsson ( m ). Maja H~ickström (s). Lars /\hlmark ( 111 ), 

Stina Gustavsson (c), Berit Oscarsson (s), Gunnar Thollandcr (s), Gunnel 
Liljegrcn (m), Jan-Erik Wikström (fp), Eva Hjelmström (vpk). Mona Sah
lin (s) och Anders Nilsson (s). 

Reservationer 

l. Riktlinjer för kulturpolitiken (punkt I, mom. I) 

Ingrid Sundherg, Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 hörjar "Med hänvis

ning" och slutar "riksdagens åtgärd" hort ha följande lydelse: 

Utskottet ställer sig bakom den i motion 2220 utvecklade synen pa 

kulturpolitiken utifrän nyckelorden frihet. mångsidighet och kvalitet. Vad 

utskottet anfört bör riksdagen med bifall till motion 2220 yrkande l som 

sin mening ge regeringen till känna. 



KrlJ 1984/85: 16 75 

dels att utskottets hemstiillan under 1 bort ha följande lydelse: 

1. hetriiffande riktlinier.fl>r kulturpolitiken 
att riksdagen med bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 1 som 

sin mening ger regeringen till Unna vad utskottet anfört, 

.., Parlamentarisk utredning för utvärdering av 1974 års kulturpolitiska 

beslut (punkt I, mom. 2) 

Karl Boo (c) och Stina Gustavsson (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pa s. 7 börjar "'Utskottet har·· 

och slutar "'aktuella delen" bort ha följande lydelse: 

Ett antal utredningar som avser olika delfrågor inom kulturpolitiken har 

nyligen avslutats, bl. a. inom statens kulturräd. riksrcvisions\'erket och 

olika statliga kommitteer. Vissa utredningar inom kulturr~1det, t. ex. hctriif

fande de statliga museerna, kultur i boendet och liisfriimjande {1tgärder 

påg<°1r iinnu. Någon övergripande bild av hur 1974 :'\rs kulturpolitiska 

beslut genomförts ger emellertid inte alla dessa olika utredningar och 

undersökningar. Utskottet anser diirför att en parlamentarisk kommitte 

hör tillsättas för att göra en övergripande utviirdering i enlighet med vad 

som yrkas i motion 2202. Det iir nämligen enligt utskottets mening viktigt 

att vi rnr en samlad översikt av effekterna av beslutet så att det blir möjligt 

bl. a. att göra jämförelser mellan olika kultursektorer. Eftersom insatserna 

inom olika sektorer skilt sig fr:'\n varandra både till omfattning och inrikt

ning hör vi genom en övergripande utredning av det slag som föreslås av 

motioniirerna kunna skaffa oss en god bild av bl. a. liimpliga metoder rör 

att främja en utveckling av kulturpolitiken. De delutredningar som nu 

pägt1r eller nyligen avslutats är enligt utskottet mening inte iignade att 

liiggas till grund för jämförelser mellan insatsernas effektivitet inom olika 

sektorer. Det utredningsarhete m. m. som gjorts hetriiffande olika delar av 

kulturlivet bör dock kunna bli av stort viirde för den av utskottet sälunda 

rörordade parlamentariska utredningen. Den parlamentariska utredning

ens arbete - Mde resurs- och tidsmässigt - torde därför kunna hegriinsas 

avsevärt. eftersom materialinsamlingen i väsentliga avseenden redan har 

gjorts. I motion 2202 yrkande 1 i denna del framförda tankegängar bör 

beaktas i direktiven till den förordade utredningen. Resultatet av utrcd

ningsarhetet hör kunna ge en god grund för fortsatta insatser p:I kulturom

ddet. 

L'tskottct tillstyrker säledes motion 2202 yrkande I i denna del. 

dels att utskottets hemstiillan under 2 bort ha följ:rnde lydelse: 

2. hetriiffande en parlamentarisk utredning./i"ir 111rärderi11g ar 1974 

års k11l111rpolitiska hes/111 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2202 yrkande I i 

denna del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört, 
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J. Översyn av det statliga stödet till regional kultunerksamhet (punkt I, 

mom. 3) 

76 

Ingrid Sundberg. Tore ~ilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 8 börjar "Utskottet iir" 

och p~'l. s. 9 slutar "aktuell del" hon ha l'öljande lydelse: 

Utskottet delar den i motion 512 framförda uppfattningen att staten bör 

ha s{1 stort förtroende l'ör kommunerna all mun iir beredd att ge dem en 

större frihet i valet a\' organisation och inriktning av t. ex. en I:insteater

verksamhet. Det nuvarande grundheloppssystemet hiimmar en s;ldan ut

veckling och hör diirrör ses över. Diirmed tillgodoses viisentliga delar av 

önskem{llen i motion 2202 i här aktuell del, utan att en samlad parlamen

turiskt förankrad översyn och utviirdering av hela kulturpolitiken behöver 

ske. 

Vad utskottet hiir anfört hör riksdagen med hifoll till motion 512 och 

med anledning av motion 2202 yrkande 1 i nu aktuell del ge regeringen till 

kiinna. 

dels att utskottets hemstiillan under J bort ha följande lydelse: 

J. betriiffande iirersn1 ar det statliga stiidet 1il/ regional k11l111rrerk

.rnmhet 

utt riksdagen med bifall till motion 1984/85:512 och med anled

ning a\' motion 1984/85 :2202 yrkande 1 i denna del som sin 

mening ger regeringen till kiinna_ vad utskottet anfört. 

4. (hersyn aY det statliga stödet till regional kulturverksamhet (punkt I, 

mom. 3) 

Karl Boo ( c) och Stina Gustavsson ( c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8 börjar "Utskottet är" 

och på'· 9 slutar "aktuell del" bort h ... följande lydelse: 

Utvecklingen av de regionala kulturinstitutionerna har nu pågått så lång 

tid att verksamheten n{•tt en viss stabilitet och erfarenheter av det tilläm

pade statsbidragssystemet hunnit vinnas. Enligt utskottets mening hör nu 

överviigas om statsbidrag även fortsättningsvis skall utgå i form av bidrag 

till grundbelopp till vissa bestiimda institutioner eller i n;\gon annan form. 

Utskottet har i det l'ön:gäende (reservation 1) förordat att en parlamenta

riskt sammansatt kommittc skall utdrdera 1974 ärs kulturpolitiska beslut. 

Enligt utskottets mening hör denna kommitte iivcn fä i uppdrag att över

viiga de framtida formerna för statsbidrag till det regionala kulturli\et. I 

utredningsarbetet hör bl. a. överviigas huruvida flera av de nu utg~lende 

hidragen skall föras samman till ett schahlonbidrag eller om det ~ir bmpligt 

att i statshidragssystemet hygga in utjiimningseffekter av samma slag som 
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finns i det kommunala skatteutjiimningssystemet. Riksdagen hör S<lledes 

med hifall till motion 2202 yrkande I i denna del som sin mening ge 

regeringen till Unna \'ad uiskottet anfört om en Ö\'ersyn av det statliga 

stödet till regional kulturverksamhet. 

dels att ubkottcts hemställan under 3 hon ha följande lydelse: 

3. hetriiffande iirer.1y11 ar der swrliga sriider rill regio11a/ k11/r11rrerk

.1a111her 

att riksdagen med hifall till motion 1984. 85:2202 yrkande I i 

denna del och med anledning av motion 1984.·t-:5:512 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört, 

5. Samordning av turneverksamhet med musikteater (punkt I, mom. 4) 

Karl Roo (c) och Stina Gustavsson (cl anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p<l s. 9 hörjar "Vid riksdags

behandlingen·· och pä s. 10 slutar "motion 2202" bort ha följande lydelse: 

Som föredragande statsrädet p{ipekar i <hets hudgetproposition (hil. I 0 

s. 39-40) har teatrarnas turne\'erksamhet minskat under senare [1r. Till 

detta kommer. niir det giiller musikteatern. att utbudet inte iir jiimnt för

delat över landet. Utskottet anser diirför att kultumldet hör få i uppgift att 

i enlighet med motion 2202 utreda hur musikteatrarnas turneverksamhet 

kan samordnas på hiista siitt. Vid fullgörandet a\' uppdraget hör kultum'\

det sjiilvfallet samr<°tda med de herörda institutionerna och den centrala 

musikkommitten och bl. a. uti frän resultaten av kommittens arbete komma 

med de mera övergripande förslag som iir nödviindiga för att biittre sprida 

musikteaterutbudet i landet. Vad utskottet här anfört bör riksdagen med 

bifall till yrkande 2 i motion 2202 som sin mening ge regeringen till känna. 

dels att utskottets hemstiillan under 4 hon ha följande lydelse: 

4. beträffande samord11i11g al' 111rnererksamhe1 med musikteater 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:2202 yrkande 2 som 

sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört, 

6. Sponsring (punkt I, mom. 9) 

lng-Marie Hansson. Tyra Johansson. Maja Räckström, Berit Oscarsson. 

Gunnar Thollander. Mona Sahlin och Anders Nilsson (allas) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar "Utskottet 

anser" och på s. 14 slutar "yrkande 4" bort ha följande lydelse: 

Ltskottet erinrar om att- riksdagen föregäendc ~'\r ans}öt sig till vad 

föredragande statsrädet dä anförde i budgetpropositionen om sponsring. 

Riksdagen a\·slog samtidigt motionsyrkanden av likartat slag som de nu 

aktuella yrkandena ( KrlJ 1983/84: I 8, reser\'ation 3 ). Utskottet vill äter 

betona vikten av att olika former av stöd till kulturverksam het fr{\n enskil-
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da och fr~\n niiringslivct inte leder till att verksamheten påverkas. Som 

utskottet tidigare framhäll it I se hl. a. K rU 1982/XJ :24 s. 5 l visar erfaren

heterna fr;ln andra länder att det främst iir kulturinstitutionerna och den 

etahlerade konsten som filr sponsorstöd. Om så skulle hli fallet iiven i 

Sverige skulle ytterligare ekonomisk obalans kunna uppsUI till nackdel för 

konst som söker nya vi-igar. 

Som kulturr<ldet framh;'tllit kan hidragsgivningen i form av sponsring 

sannolikt inte pä ett \'ibentligt S:itt bidra till ändrade ekonomiska förutsiitt

ningar för kulturverksamheten. Enligt vad utskottet tidigare uttalat anser 

utskottet att regeringen noga bör följa utvecklingen beträffande sponsor

vcrksamhet. Det är hiirvidlag viktigt att de kulturpolitiska mälen heaktas 

och att man uppmiirksammar effekterna på kulturlivet. 

I enlighet med det anförda avstyrker utskottet motionerna 717, 2202 

yrkande 7 och 2220 yrkande 4. 

til'ls att utskottets hemstiillan under 9 bort ha följande lydelse: 

9. betriiffande spo11.1ri11g 

att riksdagen avslt1r motionerna 1984/85 :717. 1984/85 :2202 yr

kande 7 och 1984185:2220 yrkande 4, 

7. Sponsring (punkt I, mom. 9) 

[rn Hjelmström ( vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. IJ börjar "Utskottet 

anser" och pt1 s. 14 slutar "yrkande 4" hort ha följande lydelse: 

Då det giiller s. k. sponsorverksamhet vill utskottet anföra följande. 

:\iiringslivet visar ett allt större intresse av att avsätta kapital för kultur

iindamål. Motiven för detta iir att skaffa en kulturprofil, som kan ge ett 

biittre anseende hemma och utomlands. Vidare kan näringslivet genom 

sponsring öka kontrollen över kulturlivet.genom att olika kultursatsningar 

görs beroende av företagens tycke och smak. 

Uppkäftiga experiment. politiska manifestationer, kollektiva arhetar

spel med stark dagsaktualitet skulle knappast fä bidrag frän näringslivet. 

Snarare ligger den trendmässiga och spektakulära kulturen i företagens 

intresse. 

Företagens bidrag genom sponsring skall inte förväxlas med den konst

iilskandc mecenatens personliga engagemang i kulturlivet. Alla eldsjälar är 

vi-ilkomna att bidra till kulturlivets utveckling. Däremot verkar stöd frän 

enskilda företag med nödviindighet pä ett nyckfullt sätt. Huruvida konsten 

skall kunna överleva ett ekonomiskt kiirvt klimat kan inte få göras till en 

privatangeliigenhet. vare sig det iir företagen som skall stå för fiolerna eller 

enskilda med sitt privata engagemang. 

S. k. sponsring är ett led i den marknadsföring som spelar en allt större 

roll i de transnationella företagens verksamhet. Denna avser hl. a. att 
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päverka hela kulturmönstret och diirmed företagens avsättningsmöjlighe

ter. J\tt inbilla sig sjiilv och andra att de stora företagens sponsring av 

kulturlivet inte skulle p<lverka detta förefaller alltför ljusblått. 

L;tskottet a\'visar diirrör bestiimt förslaget i motion 2220 att riksdagen 

skulle uttrycka en positiv instiillning till sponsorskap i kulturlivet och 

ansluter sig till kravet i motion 717 att riksdagen hör uttala att sponsring 

ej iir förenligt med de antagna kulturpolitiska målsiittningarna. Utskottets 

stiillningstagande innebiir att iiven motion 2202 yrkande 7 avstyrks. 

dels att utskottets hemstiillan under 9 hort ha följande lydelse: 

9. hetriiffande .1po11.l'fing 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85 :717 samt med av

slag på motionerna 1984/85 :2202 yrkande 7 och 1984/85 :2220 

yrkande 4 som sin mening ger regeringen till känna att sponsring 

inte är förenligt med de av riksdagen antagna kulturpolitiska 

m;llsiittningarna. 

8. Utredning om kulturarbetarnas ekonomiska och sociala villkor (punkt 

I, mom. Il) 

Karl Boo (c). Stina Gustavsson (c), Jan-Erik Wikström (fp) och Eva 

Hjelmström ( vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15 börjar "Utskottet vill" 

och på s. 17 slutar "yrkande 3" bort ha följande lydelse: 

Utskottet erinrar om att de förslag som läggs i proposition 1984/85:93 

iir generella och således gäller alla berörda skattskyldiga. OLirmed har 

regeringen frångått huvudförslaget i kulturskattekommittens betänkande 

som innebar att litteriir och konstnärlig verksamhet inte längre skall klas

sificeras som en verksamhet i vinstsyfte. Bl. a. kulturarbetarna har krävt att 

skattereglerna måste vara utformade så att hänsyn tas till de särskilda 

förhållanden under vilka de arbetar. Dessa krav iir fortfarande inte tillgo

dosedda. Regeringens förslag innebär att konstnärer alltjiimt i skattehän

seende skall betraktas som vanliga företagare. 

Kulturarbetarna har sedan början av 1970-talet försökt få till stånd en 

offentlig utredning med uppgift att granska kulturarbetarnas situation och 

föreslå sådana ändringar i lagstiftningen på olika områden att de i likhet 

med andra grupper av yrkesutövare får möjlighet att i någorlunda trygghet 

utöva sina yrken. Detta har för kulturarbetarna framstått som ett rimligt 

rättvisekrav. 

Skatte- och avgiftsfrågorna intar en framträdande plats i detta problem

komplex och de hör därför belysas ytterligare. Det faktum att kulturarbe

tarna hänförs till gruppen rörelseidkare/egenföretagare får emellertid 

konsekvenser också utanför skatteområdet. Det krävs därför längre gåen

de ingrepp i lagstiftningen om man vill skapa rättvisa åt kulturarbetarna. 
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Kulturnrbetarnas situation har försiimrats avseviirt under senare år. 

lnkomstutvecklingen har varit ogynnsam i jiimförelse med de mera kom

mersiellt inriktade yrkesutövarna. som ju har möjlighet till rationalisering 

av \erksamheten. Kulturarhetarna har s;'\lunda t. ex. inte kunnat kompen

sera sig för stigande sociala avgifter genom att ta ut högre ersiittningar för 

sina produkter. De har heller inte kunnat komma i [1tnjutande a\· de 

förm;'\ner som erbjudits praktiskt taget ·alla andra yrkesgrupper i form av 

förkortad arbetstid och liingre semester. 

Mnt denna bakgrund anser utskottet att riksdagen hör begiira att rege

ringen tillsiitter en kommittc för att förutsiittningslöst utreda de konstniir

liga och littcriira yrkesutövarnas hel:igenhet i dra dagars svenska samhiil

le. Diirvid hör iiven frågan o;n ett siirskilt inkomstslag ingäende prövas. 

Utredningsarhetet hör inledas med en studie/kartliiggning a\· kulturarhe

tarna och deras möjligheter att utöva sina yrken. :Vled en s[1dan kartliigg

ning som bakgrund hör det vara möjligt att föresl:1 <ltgiirder iignadc att 

skapa social och ekonomisk riittvisa för kulturarhetarna i fiirh;lllande till 

andra yrkesgrupper i samhiillet. En förhiittrad stiillning för kulturarbetar

na iir niimligen en a\ förutsiittningarna för att samhiillets kulturpolitiska 

m;'tl skall kunna förverkligas - th·s. ett rikare kulturliv för alla. 

Riksdagen hör med bifall till motion 1984·'85:286 yrkande .3 samt med 

anledning av motionerna 198.3/84:2074 och 1984/85:284 yrkande 4 som 

sin mening ge regeringen till kiinna \'ad utskottet anfört. 

dels att utsktittets hemstiillan under 11 bort ha följande lydelse: 

11. hetriiffande l//red11ing 0111 kulturarht'tarnas ekonomiska och so

ciala rillkor 

att riksdagen med bifall till motion 1984·'85:286 yrkande 3 samt 

mt'd anlt>dning av niotionerna 198.3/84:2074 och 1984. 85:284 

yrkande 4 som sin mening ga rt'gaingt'n till kiinna vad utskot

tet anfört, 

9. Utställningscrsättning (punkt 1, mom. 14 och 15) 

Jan-Erik Wikström (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 20 börjar "Utskottet 

vidh<'1llcr" och slutar ··y~kande T" bort ha följande lydelse: 

Riksdagen har redan för nio [1r sedan uttalat sig för principen att 

konstniircrna hör ersiittas för sin medverkan i utstiillningar (KrU 1975/ 

76:35 s. 37-38, rskr. 1975/76:355). Utskottet anser att utstiillningsersiitt

ning nu m<'tste införas i enlighet med vad som anförs i motion 925. Detta 

innehiir att ur ett statligt konstutstiillningsanslag skall crsiittningar utbeta

las direkt till de konstniirer som kan dokumentera sitt konstn;irsskap 

genom seriös yrkes\'erksamhet och som stiiller ut i kommunal r.egi eller 

genom konstförening eller annan seriös utstiillningsarrangör. 
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Under den första tiden hör ersättningen begränsas till utstiillningar diir 

högst tre konstniirer deltar. 

Ersättningen hör administreras av konstnärsniimnden. 

Enligt uppgifter från K RO och Sveriges konstförening.ars riksförbund 

beriiknas antalet separatutstiillningar som kan förväntas bli ersättningsbe

rättigade till omkring 3 000 per t1r. Med en ersättning om drygt I 500 kr. per 

utställning hlir •'\rskostnaden ca 5 milj. kr. Viss del av anslaget bör få 

anviindas för att tiicka de administrativa kostnader vid konstniirsniimnden 

som utstiillningsersiittningen medför. 

Med hiim isning till det anförda föreslår utskottet att riksdagen med 

hifall till motion 925 yrkande 5 under ett nytt anslag anvisar 5 milj. kr. för 

utstii 11 n ingscrsiittning. 

dels att utskottets hemstiillan under 14 och IS bort ha följande lydelse: 

14. hetriiffande uttalande om 111.\"/ällningsersäflning 

att riksdagen med hifall till motion 1984/85:925 yrkande 5 i 

denna del samt med anledning av motionerna 1984/85 :716 

yrkande L I 984i85 :2220 yrkande 7 och 1984/85 :2474 yrkande 

2 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört, 

15. betriiffande mcdelsa111·i.rning till 11wällningsersiiflni11g 

att riksdagen med hifall till motion 1984/85 :925 yrkande 5 i 

denna del under åttonde huvudtiteln till Utstäl/11i11gsersä11ni11g 

för hudgedret 1985i86 anvisar ett anslag av 5 000 000 kr. 

10. littalande om utställningsersättning (punkt 1, mom. 14) 

Eva Hjclmström (vpkJ anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 20 börjar "'Ctskottet 

vidh•lller"' och slutar "'yrkande T bort ha följande lydelse: 

Utskottet uttalade vid riksmötet 1975/76 att utskottet stiillde sig helt 

bakom principen att konstniirerna hör ersättas för sin medverkan i utstiill

ningar. Utskottet delade ocksä den i olika sammanhang framförda upp

fattningen att ett statligt stöd iir motiverat och nödvändigt för att principen 

om utstiillningsersiittning skall kunna realiseras (KrU 1975/76:35 s. 37-

38. rskr. 1975/76:355). Utskottet vidhåller denna sin uppfattning. Diirför 

anser utskottet att riksdagen med bifall till motion 716 yrkande I hör uttala 

att frägan om utstiillningsersättning snarast bör lösas. 

dels att utskottets hemställan under 14 bort ha följande lydelse: 

14. beträffande uttalande om utställningsersäflning 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85 :716 yrkande 

samt med anledning av motionerna 1984/85:925 yrkande 5 i 

denna del, 1984/85:2220 yrkande 7 och 1984/85:2474 yrkande 

2 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

6 Riksdagen 198.J 85. 13 sam/. Nr/(> 
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11. Kulturrådets uppgifter m. m. samt medelsam·isningen till Statens 

kulturråd (punkt 2) 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson, Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 22 börjar "Med hänvis

ning" och slutar "i budgetpropositionen" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att mångfalden och kvalite

ten inom kulturlivet skall främjas och att förutsiittningarna för detta bl. a. 

är beroende av formerna för statens bidragsgivning. Statens kulturr5ds 

dominerande ställning är i detta sammanhang en fara. Flera - a\· varand

ra oberoende - bidragsgivare med skilda bedömningar. ambitioner och 

viirderingar kan på ett biittre sätt garantera mt1ngfalden och krnliteten. 

Utskottet anser därför att statens kulturrt1d pa sikt hör avskaffas. Vad 

utskottet här anfört bör sälunda \'ara grundförutsiittningen för den a\'ise

rade översynen. Den första åtgärd som hör öven iigas iir en begriinsning av 

kulturrådets utredningsverksamhet. I de fall regeringen har behov av ut

redningar kan dessa ske inom departementet eller genom tillsiittning av 

särskilda utredare. Vad som nu anförts om avveckling av statens kulturrt1d 

m. m. bör riksdagen med bifall till motion 2220 yrkande 6 som sin mening 

ge regeringen till känna. 

Vid medelsanvisningen hör riksdagen med bifall till yrkande 8 i motion 

2220 beräkna ett med 559 000 kr. minskat belopp i förhällande till rege

ringens förslag. 

dels att utskottets hemställan hort ha följande lydelse: 

I. beträffande k11/111rråde1.1· upp[;i/ier m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 6 som 

sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

2. beträffande medelsanrisningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: 100 och 

med bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 8 till S1a1c11s k11/111r

råd för budgetåret 1985/86 an\'isar ett förslagsanslag av 

15 398 000 kr.. 

12. Bidrag till centrumbildningar (punkt 3, mom. I) 

Eva Hjelmström (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 23 börjar "Utskottet 

erinrar" och slutar "yrkande 2" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att centrumbildningarna är ett nöd\'ändigt komplement 

till de fria gruppernas verksamhet. De iir samtidigt en omistlig kulturpoli

tisk resurs. Utskottet menar mot bakgrund av detta att en ökad satsning pä 

centrumbildningarna är angelägen för att möjliggöra en utökad verksam-



Krll 1984/85: 16 83 

het och anser det diirför hefogat med en ytterligare höjning a\' anslags pos

ten med 3.5 milj. kr. Utskottet tillstyrker säledes motiL1n 719 i detta avseen

de (yrkande 2). 

dels att utskottets hemst:illan under I hon ha följande lydelse: 

I. hetriiffande heriiknande ar medel under anslagetfiir ccntrumhild

ningar på teaterns. dansens. musikens . .filmens. hiltlkonstens och 

litteraturens områden 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: I 00 och 

med hifall till motion 1984/85 :719 yrkande 2 i denna del beslu

tar att för angivna iindamj] under anslaget skall beräknas 

6 775 000 kr., 

13. \-1edel till kulturrådets disposition för kulturella ändamål (punkt 3, 
mom. 2) 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den dt'I av utskottets yttrande som p[1 s. 24 börjar ··Utskottet 

anser·· och slutar ""kulturrädets disposition'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med vad som anförs i motion 2220 att besparing

ar i första hand hör göras p<l ospecificerade anslag eller anslagspostcr. 

Diirför bör riksdagen under förevarande anslag inte beräkna de medel 

under anslagsposten Till kulturrädets disposition för kulturella iindamäl 

som föreslås i budgetpropositionen. Anslagsposten bör föras upp med 

2 000 000 kr. 

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse: 

, heträffande heriiknande m• medel under anslaget till kulturrådeis 

disposition fiir kulturella ändamål 

att riksdagen med anledning av proposition I 9X4/X5: I 00 och 

med bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 9 i denna del beslu

tar att för angivna iindamtll under anslaget skall beriiknas 

2 000 000 kr .. 

14. Beräknande av medel för u.tveckling a,· kultunwksamhet på arbetsplat

serna (punkt 3, mom.3) 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljt'gren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 25 börjar '"Utskottet 

anser det'" och slutar '"motion 1826"' hort ha följande lydelse:. 

Utskottet instiimmer i de synpunkter som framförts i motion 2220 an

gående kultur i arbetslivet. Sådana aktiviteter bör friimst bygga p[1 frivilliga 
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insatser lXh ej vara ett utflöde av de fackliga organisationernas \'erksam

het. Det iir ockst1 olyckligt om en viixande dela\· samhiillets resurs<::r till 

stöd för kuhuren g[1r till ;irbetsplatserna och diirmed bort fr;)n grupper som 

erfarenhetsm:issigt iir kulturellt mer eftersatta. 

Ctskottet tillstyrker med hiin\'isning till det anförda motion 2220 yrkan

de 9 i nu aktuell del m:h a\'styrker motion I 826. 

del.I' att utskottets hemstiillan under 3 hon ha följande lydelse: 

3. hetdffa nde heriik11a11de ar medel 1111der a11.1"lage1.fi"ir 111reckli11g ar 

kuli11rrerk.rn111he1 p1i arhe1.1platscma 

att riksdagen med bifall till motion 1984i85:2220 yrkande 9 i 

denna del samt med avslag pä proposition 1984.·85:100 och 

motion 1984.·'8.'i: 1826 i denna del som sin mening ger regeringen 

till kiinna vad utskottet anfört, 

15. Beräknande a,· medel för utveckling a\' kulturverksamhet på arbetsplat

serna (motheringen till punkt 3, mom. 3) 

Karl Boo (c). Stina Gusta\'sson (c) och Jan-Erik Wikström (fp) anser att 

den dela\· utskottets yttrande som p;'\ s. 25 hi.1rjar ··utskottet anser \idare" 

och slutar "motion 1826" lwrt ha följande lydelse: 

Ltskottct anser \'idare att de medel som i budgetpropositionen beriiknas 

för kulturverksamhet p;i arbetsplatserna hör f;'1 anviindas si1 att de i ett 

initialskede ger utrymme för llexihilitet och gör det möjligt att pri.h·a nya 

ideer. Det iir för utskottet naturligt att de fackliga organisationerna enga

geras i verksamheten utan n;lgot siirskilt riksdag~beslut vare sig i fr[1ga om 

det nu aktuella anslaget dler betriiffande anslaget till studieförbundens 

kulturverksamhet. Utskottet anser vidare att riksdagen inte nu bör göra 

n;'1got uttalande om hur medel föreslagna i proposition I 984i85: 141 om 

litteratur och folkbibliotek skall anviindas. Utskottet kan inte heller till

styrka att de medel som nu heriiknas för kulturverksam het på arbetsplat

serna minskas med 500 000 kr. fiir att i stiillet avsiittas för i motion I ~26 

angivna arkiviindamäl. Riksdagen bör med hiinvisning till det anförda 

avslä motion 1826. 

16. Medelsam'isningen till Bidrag till kultunerksamhet inom organisationer 

m. m. (punkt 3, mom. 5) 

Under.fi'iru1sätt11i11g ar hif{1fl 1ill reserrati1111ema 13 och I./ 

. Ingrid Sundberg, Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p;! s. 26 börjar·· Utsktlttet har·· 

och slutar "mot medelsber:ikningen" bort ha följande lydelse: 
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Utskottet har i det flireg~1ende ( reser\'ation I~) tilbtyrkt \'ad som anförh 

i motion 2220 om att anslagsposten Till kulturr~idets disposition för kultu

rella iindam<"tl skall foras lllJJ? med 2 000 000 kr. n:ista hudgetär. Vidare har 

utskottet (reservation I 4) avstyrkt regeringens förslag att 2 000 000 kr. skall 

am·isas för utveckling a\' kulturverksamhet p[1 arhetsplatserna. L:tskottet 

som i övrigt inte har n~\got att erinra mot \'ad som anförts under före\'aran

de anslag föresl:1r att riksdagen i enlighet med motion 2220 anvisar 

I 2 850 000 kr. 

elds att uhkottets hemst:illan under 5 hort ha följande lydelse: 

5. betriiffande 111cde/sa11risningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100. med 

bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 9 i denna del samt med 

avslag p~l motionerna 1984185 :7 I 9 yrkande 2 i denna del och 

1984/85: 1826 i denna del till Bidrag 1il/ k11/111rrerksa111he1 inom 

11rganisa1ioner m. 111. för budgetaret 1985/86 anvisar ett rescrrn

tionsanslag av 12 850 000 kr.. 

17. Medelsanvisningen till Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 

m. m. (punkt 3, mom. 5) 

Under,liiru1sättning ar hi(all till reserration I:: 

Eva Hjelrnström (vpk) anser 

de/., att den de\ a\· uhkottets yttrande som p;1 s. 26 börjar .. Utskottet har .. 

och slutar .. mot medelsheriikningen" bort ha följande lydelse: 

L:tskottet har i det föreg;°1ende (reservation I 2) tillstyrkt att bidraget till 

centrumhildningarna utg~\r med 6 775 000 kr. niista hudgw1r. Utskottet 

föres\tir med hiinvisning hiirti\1 att riksdagen under förevarande anslag 

anvisar sammanlagt 19 225 000 kr. 

dels att utskottets hemstiillan under 5 hort ha följande lydelse: 

5. hetriiffande medelsanrisningcn 

att riksdagen med anledning a\' proposition 19X4.'85:100. med 

bifall till motion 1984/85:719 yrkande 2 i denna del samt med 

avslag pä motionerna I 984/X5: I 1<26 i denna del och 1984/ 

85 :2220 yrkande 9 i denna del till Bidrag 1il/ ku/111nwksamhc1 

inom orga11i.rn1ioner m. m . .för budget;°irct 1985/86 anvisar ett 

reservationsansbg a\· I 9 225 000 kr.. 

18. Bidrag till Immigrantinstitutets arkiv- och dokumcntations\·erksamhet 

(punkt 4, mom. I) 

lng-Marie Hansson. Tyra Johansson. Maja B~ickström. Berit Oscarsson. 

Gunnar Thollander. Mona Sahlin och Anders :\ilsson (allas) anser 
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dels att den del a\' utskottets yttrande som p~t s. 27 börjar "'Utskottet 

instiimmer" och p;°1 s. 28 slutar "'och dokumentations\·erksamhet'" hort ha 

följande lydelse: 

Utskottet erinrar ocksä om att statsrådet Göransson anfört att rr:1gan om 

bidrag till lmmigrantinstitutets arkiv- och dokumentationsverksamhet bör 

övervägas i ett större sammanhang. Utskottet anser att riksdagen inte nu 

bör föregripa den kommande prövningen av frågor om bidrag ti 11 in vand

rarorgan isationer m. m. i samhand med proposition grundad p<'t hl. a. 

invandrarpolitiska kommittens förslag. UtskoHet iir sttledes inte berett 

förorda att hidrag liimnas institutet fr~1n förevarande anslag och avstyrker 

motion 2472. 

dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

I. betriiffande hidrag fil/ lmmigra111ins1itwe1.1· arkil'- och dokume11-

1a1 ionsrerkrnmhet 

att riksdagen avslår motion 1984/85:2472. 

19. Besparing under anslagsposten Till regeringens disposition under ansla

get Bidrag till särskilda kulturella ändamål (punkt 4, mom.3) 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del uv utskottets yttrande som pu s. 28 börjar "'Utskottet 

anser"' och slutar "motion 2220" hort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att besparingar i första hand bör göras på ospecificerade 
medel. Diirför hör riksdagen vid medelsanvisningen heriikna I milj. kr. 

mindre iin vad regeringen gjort hetriiffande nl°edel till regeringens dispo

sition. 

dels att utskottets hemstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. betriiffande hesparing under 1111.1/agspo.wen Till rl'geringl'ns tlispo

sit io11 

att riksdagen med bifoll till motion 1984/85:2220 yrkande 10 i 

denna del som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

20. Medelsamisningen till Bidrag till särskilda kulturella ändamål (punkt 

4, mom. 4) 

Umlcr/i"irutsällning ar hifull 1ill reserm1io11 19 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson. Lars /\hlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser att utskottets hemstiillan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. betriiffande medelsunri.rni11ge11 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100, med 
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hifall till motion 1984. 1\5:2220 yrkande 10 i denna del samt med 

aYslag p;I motion I 984i85 :2190 i denna del till Bidrag till särskil

da kulwrella iillllanuil rör budget<'iret 1985/86 anvisar ett reser

vationsanslag av 5 051 000 kr., 

21. Medelsanvisningen till Visningsersättning åt bild- och form konstnärer 

(punkt 6) 

Jan-Erik \Vikström (fpJ och b·a Hjclmström (vpk) anser 

dels all den del av utskottets yttrande som pä s. 30 börjar "Med hänvis

ning"' och slutar "motion 925"' bort ha röljande lydelse: 

I avvaktan pa resultaten av arbetet inom upphovsriittsutredningen och 

beredningen av fr;lgor om förhandlingsriitt för bild- och formkonstnärer 

hör enligt utskollels mening anslaget Visningsersiittning at bild- och form

konstnärer riiknas upp med 2 milj. kr. i förhällande till vad regeringen 

föreslagit rör niista budget<lr. 

dels att utskottets hemstiillan hort ha röljande lydelse: 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100, med 

bifall till motion I 984/85 :925 yrkande 4 och med anledning av 

motion 1984/85 :716 yrkande 2 till Vis11i11gsersäffni11g åt hild- och 

,tim11ko11st11ärer fi)r budget[1ret I 985/86 .anvisar ett anslag av 

23 556 000 kr. 

22. Tonsättarfond (punkt 7, mom. 2) 

Jan-Erik Wikström (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3 I börjar "Utskottet har" 

och slutar "(yrkande 6)" bort ha följande lydelse: 

fr{1gan om att avsätta ett rimligt belopp som ersiittning för allmänhetens 

utnyttjande ay svenska tonsiittares verk har Jiinge diskuterats i musikkret

sar. I ;lr har Konstniirlig;t och litteriira yrkesutövares saniarbetsnämnd 

( K LYS I satt detta önskemal rörst ptt sin prioriteringslista. 

I a\'vaktan p{i en derinitiv och mera beriikningsbar lösning av ersätt

ningsproblemen hör riksdagen i enlighet med motion 925 anslä ett belopp 

till en tonsiittarfond s[1som kompensation för allmiinhetens utnyttjande av 

svenska tonsättares verk. fonden hör ledas av en styrelse sammansatt 

enligt samma principer som nu giiller för Sveriges författarfond. 

Som ett första steg och i avvaktan på en mera permanent lösning bör 

riksdagen för niista budget;lr anvisa 3 milj. kr. att tillföras en sådan tonsät

tarrond. 

Utskottet har inte nägor att erinra mot att medel till konstnärsbidrag åt 

tonsiittare beriiknas under anslaget Bidrag till konstnärer i enlighet med 

regeringens förslag. 
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dels att utskottets hemstiillan 'under 2 bort ha följande lydelse: 

, betriiffande 1011sii11m:Jimd 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85 :925 yrkande 6 un

der åttonde huvudtiteln till S1•eriges w11sä11ar:timd för budget~1ret 

1985/86 anvisar ett anslag av J 000 000 kr., 

23. Medelsanvisningen till Inkomstgarantier för konstnärer (punkt 8. mom. 

1) 

Jan-Erik Wikström (fpJ anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 33 börjar "Utskottet 

anser" och slutar "under anslaget" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att antalet garantirum nästa budgetår bör uppgå till 140 

s~'\som röreslagits i motion 925 och även i konstnärsnämndens anslags

framställning. Riksdagen bör därför vid medelsanvisningen beriikna 

I 125 000 kr. för denna ökning med 15 garantirum utöver regeringens 

förslag. 

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse: 

I. beträffande medelsanrisningen 
att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: 100 och 

med bifall till motion 1984/85:925 yrkande I till lnkomstgaran

tierfiir konstnärer för budgetåret 1985/86 anvisar ett förslagsan

slag av 7 969 000 kr.. 

24. Ökning a'' antalet inkomstgarantirum (punkt 8, mom. 3) 

Ingrid Sundberg, Tore Nilsson, Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m J anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 34 börjar" I anslutning" 

och slutar '"motion 2220" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill med anledning av yrkande 2 i motion 2220 framhålla 

betydelsen av att det ~aöd till konstnärer som ligger i inkomstgarantierna 

inte urholkas. \!langa konstniirer med inkomstgaranti har sådana inkoms

ter att det iir troligt att de inte inom överblickbar tid kan förväntas utnyttja 

garantin. Regeringen hör ta hänsyn till detta förhållande och - inom 

ramen för det totala kulturstödet - se till att utnyttjandegraden niirmar sig 

det belopp som de aktuella 125 garantirurrimen maximalt skulle kunna ge 

utrymme för. 

dels au utskottets hemstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. beträffande. iik11i11g ar a111ale1 inkoms1garantimm 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 2 som 
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sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

2.5. Biblioteksersättningens grundbelopp (punkt 9, mom. I) 

Karl 1300 (c). Stina Gustavsson (c). Jan-Erik Wikström (fpl och Ern 

Hjelmström (vpk) anser 

dels att det del av utskottets yttrande som pt1 s. 36 börjar ··utskottet 

uttalade"' och på s. 37 slutar "för iindamälet"' bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser i likhet med vad som anförs i motionerna 349. 925 och 

2202 att biblioteksersättningen bör vara högre iin vad regeringen föreslagit 

och att strävan bör vara att bevara ersiittningens realviirde. 'vlot bakgrund 

av kostnadsutvecklingen bör ersiittningen niista budget•\r \ara 44 öre och 

inte som regeringen föreslagit 41 öre för hemlän av svenskt originalverk. 

Övriga grundbelopp bör höjas i motsvarande m{m. Vad utskottet hiir 

anfört om storleken av grundbeloppen bör riksdagen med anledning av 

proposition I 984i8.5: I 00. med bifall till motionerna 349 yrkande 2. 925 

yrkande 2 och 2202 yrkande 4 samt med anledning av motionerna 2220 

yrkande I I i denna del och 2474 yrkande I i denna del som sin mening ge 

regeringen till kiinna. Vid medelsan\·isningcn bör riksdagen beriikna 

3 213 000 kr. för den av utskottet förordade höjningen av grundbeloppet. 

dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

I. betriiffande hihlioreksersä1111i11ge11.1 grundhelopp 

att riksdagen med anledning av proposition I 984/85: I O!l. med 

bifall till motionerna I 984/85 :349 yrk:mde 2. I 984185 :92.5 yr

kande 2 och 1984/85:2202 yrkande 4. samt med anledning av 

motionerna 1984/85 :2220 yrkande 11 i denna del och 1984/ 

85 :2474 yrkande l i denna del som sin mening ger regeringen till 

känna vad uhkottet anfört. 

26. \1edelsanvisningen till Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av 

deras verk genom bibliotek m. m. (punkt 9, mom. 2) 

Underj("irwsärrning ar h(lall rill reserl'alion :!5 

Karl Boo (c). Stina Gustavsson (cl. Jan-Erik Wikström (fp) och ha 

Hjelmström (vpk) anser att utskottets hemstiillan under 2 bort ha följande 

lydelse: 

2. beträffande medelsa11ris11i11ge11 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: 100 samt 

motionerna 1984/35:349 yrkande 3, I 984/8.5:92.:'i yrkande 3, 

1984/85 :2202 yrkande 5. 1984/85 :2220 yrkande 11 i denna del 

och 1984/85 :2474 yrkande I i denna del till Ersii1111i11g dr.fi"ir(ar

rare m . .fl. ji"ir 111lä11ing ar deras l'erk genom hihliorek m. m. för 

budgetåret I 985/86 anvisar ett förslagsanslag av 48 920 000 kr., 
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27. \1edelsanvisningen till Ersättning till rättighetsharnre på musikområdet 

(punkt IO) 

Ingrid Sundherg. Tore Nilsson, Lars Ahlmark och Gunnel Liljengren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p;\ s. 39 hörjar "K ulturutskot

tet anser" och slutar '"motion 460'" hort ha följa1Hk lydelse: 

Sedan riksdagen avslagit yrkanden om avskaffande av kassettskatten 

(SkU 1984/85:46) - vilken motiverades bl. a. med hehov av medel till 

förevarande anslag - hör medel anvisas även för niista hudget[1r. Utskot

tet anser emellertid att den pägäende beredningen hör resultera i avveck

ling av anslaget och införande ;n· ci\·ilriittslig reglering a\· kompensation 

för privatkopieringens verkningar. Detta hör riksdagen med anledning av 

motion 460 som sin mening ge regeringen till kiinna. 

dt!ll att utskottet hemstiill;111 hort ha följande lydelse: 

att riksdagen med anledning av proplisition 1984/85: 100 och med 

avslag pä motion 1984/85:460 i denna del till Ersii1111i11g till 

riitlighe1sharare pä m11sikomräde1 för hudget[1ret 1985/86 anvisar 

ett anslag av 3 000 000 kr. samt med anledning av motion I 984i 

85:460 i denna del som sin mening ger regeringen till Linna vad 

utskottet anfört om avveckling av anslaget och införande av 

civilriittslig reglering av ersiillningen p;l omnldct. 

28. Medelsanvisningen till Bidrag till Operan (punkt 13) 

Under.f(ir111sii1111i11g ar h!fäl/ 1ill rc.,enation :!5 

Karl Boo (c) och Stina Gustavsson (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pa s. 40 hörjar ··Utskottet har 

i"' och slutar ··under anslaget" hort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föreg:1ende (reservation 25) föreslagit riksdagen att 

höja hihlioteksersiittningen till 44 öre. vilket medfi)r ett ökat medelshehov 

av 3 213 000 kr. under anslaget. Ersiittning till ffirfattare m. Il. för utläning 

a\· deras verk genom hihliotek m. m. Utskottet anser i likhet med vad som 

förordas i motion 2202 alt denna höjning av hihlioteksersiittningen till 

största delen bör finansieras gennm alt ar) slaget Hidrag till Operan minskas 

i mobvarande män eller med 3 milj. kr. Operan bör enligt utskottets 

mening i stiillet ta i anspräk ytterligare 3 milj. kr. av de ronderade medlen. 

dels att utskottets hcmstiillan hort ha följande lydelse: 

att riksdagen med anledning av proposition 1984./85: 100 samt med 

hifall till motion 1984/85:2202 yrkande 6 till Bidrag 1i/I Operan 

för budgeti1ret 1985/86 anvisar ett reservationsanslag av 

128 606 000 kr. 
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29. Medelsanvisningen till Bidrag till Dramatiska teatern (punkt 15) 

Jan-Erik Wikström (fp) och Eva Hjclmström (vpk) anser 

dels att den de! av utskottets yttrande som pa s. 41 börjar ·· 1 vad" och 

slutar "hudgettiret 1985/86" hort ha följande lydelse: 

Dramatiska teatern har under senare år inte f~ttt tillriicklig kompensa

tion för de ökade kostnaderna. Detta kan enligt utskottets uppl'attning 

medföra svärigheter för teatern att bibehälla kvaliteten och omfattningen 

p<I verksamheten. Utskottet anser att Dramatiska teatern hör erh;llla ett 

högre bidrag nästa hudget<°lr iin vad regeringen l'öreslagit i syl'te att teatern 

iiven fortsiittningsvis skall kunna l'ylla sin uppgift som nationalscen. Diir

för hör riksdagen vid medelsanvisningen beräkna 2 milj. kr. utöver vad 

regeringen föres1:1git. 

dels att utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: I 00 och mo

tion 1984/85: 1816 samt med bil'all till motion 1984/85 ;925 yr

kande 8 till Bidrag fil/ Dramafiska feaft!rn l'ör budget:1ret 1985/86 

anvisar ett reservationsanslag av 79 239 000 kr. 

JO. Stöd till frilansmusiker (punkt 16, mom. I) 

Jan-Erik Wikström (l'p) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p~\ s. 42 börjar "Vid riksdags

behandlingen" och slutar ··motion 925'" hort ha följande lydelse: 

Vid riksdagshehandlingen hösten 1984 av frttgan om omorganisation av 

regionmusiken och Rikskonserter uttalade utskottet att l'rilansmusikernas 

situation måste l'örbiittras vid den rortsatta regionaliseringen av musiklivet 

(KrU 1984/85:7 s. 13-14). Arbetssituationen för de musiker som ej iirfast 

anstiillda har inte förhiittrats sedan dess. snarare har musikinstitutionernas 

resurser för utnyttjande av frilansmusiker ytterligare minskat. Utskottet 

anser att det diirl'ör iir nödvändigt att redan nästa hudgett1r ge ett Ökat stöd 

till produktioner med svenska musiker. Riksdagen bör 1i1ed bifall till 

motion 925 yrkande 7 vid medelsanvisningen under anslaget Rikskonsert

verksamhet heriikna J milj. kr. för detta iindamttl. 

dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

1. beträffande heräk11a11de ar medel under an.1/agef fiir sfiid fil/ 

frila11sm11siker 

att riksdagen med bifall till motion. 1984/85:925 yrkande 7 i 

denna del beslutar att för angirna iindamtll under anslaget be

räkna J OUO 000 kr., 
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31. Rikskonserters fonogramutgivning (punkt 16, mom. 2) 

Ingrid Sundherg. Tore ~ilsson, Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m I anser 

dt!ls att den del av utskottets yttrande som pä s. 43 börjar "Utskottet 

erinrar" och slutar "yrkande 12·· bort ha följunde lydelse: 

Det statliga stödet till Rikskonserters fonogramutgivning har enligt ut

skottets uppfattning visat sig vara ett dyrbart och föga verksamt sätt utt 

friimja utgivning av fonogram som tillgodoser en smal och begränsad 

marknad. Anslaget till Rikskonserter hör diirför minskas med S milj. kr. 

l\fotion 2220 yrkande 12 i denna del tillstyrks s{lledes. Det hör ankomma 

pt1 Rikskonserter att utveckla former för forhatt fonogramutgivning i 

ovanniimnda syfte. Medel kan diirvid sökas ur anslaget Stöd till fonogram

\·erksamhet. Vad utskottet anfört om Rikskonserters fonogramutgivning 

hör med anledning av motion I io2 ges regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse: 

2. hetrii ffande Rik.1k1111serters .fim11gramutgimi11g 

alt riksdagen med bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 12 i 

denna del samt med anledning av motion 1984/85: 1832 som sin 

mening ger regeringen till k:inna vad utskottet anfört om av

veckling av Rikskonserters fonogramutgivning och om utred

ning av den fortsatta fonogramverksamheten, 

.~2. \'ledelsanvisningen till Rikskonsertwrksamhet (punkt 16, mom. 3) 

U11der./i"irutsd1111i11g ar hifi1// till reserrati1111 31 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alb m) anser 

dels att den del a\· utskottets yttrande som pt1 s. 43 börjar "Ltskottet 

tillstyrker·· och slutar "budgetäret I %5. 86 .. hort ha följande lydelse: 

I enlighet med vad utskottet anfört i det fiiregt1ende (reservation 31) bör 

ribdagen under anslaget Rikskonsertn:rksamhet anvisa 5 milj. kr. mindre 

iin vad regeringen föreslagit. 

dels att utskottets hemstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. hetriiffande mede/sanri.rningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100. med 

bifall till motion 1984.·85:222!1 yrkande 12 i denna del och med 

a\'slag pä motion 1984/85:925 yrkande 7 i denna del till Riks

k1111sertrerk.1a111he1 l"ör hudget:1ret 1985/86 anvisar ett reserva

tionsan~dag av 46 822 lHJO kr. 
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33. :vtedelsam·isningen till Rikskonserherksamhet (punkt 16, mom. 3) 

U11der.fi"ir111sä1111i11g ar hi/äll till reserrntinn 30 

Jan-Erik Wikström (fp) anser 

del.1 att den del av utskottets yttrande som på s. 43 börjar .. L.Jtskottet 

tillstyrker" och slutar "budgetäret 1985/86" hort ha följande lydelse: 

1 enlighet med vad utskottet anfört i det föreg<iende (reservation JO) hör 

riksdagen vid medelsanvisningen heriikna J milj. kr. för stöd till frilans

musiker. 

dels att utskottets hemställan under J bort ha följande lydelse: 

3. betriiffande medelsanri.rningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: 100, med 

bifall till motion 1984/85 :925 yrkande 7 i denna del samt med 

avslag p<'\ motion 1984/ 85 :2220 yrkande 12 i denna del till 

Rikskon.1·crtraksamhc1 för budget:'1ret 1985.· 86 anvisar ett reser

vatio.nsanslag av 54 822 000 kr. 

34. l\1edelsanvisningen till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans

och musikinstitutioner (punkt 18) 

Ingrid Sundberg, Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Lil.iegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p{1 s. 44 hörjar "Den nuvaran

de" och p<l s. 45 slutar "marknadsföringsätgiirder anvisas" bort ha följande 

lydelse: 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att bidraget i form av 62 

hashelopp till regionala skädebanor bör upphöra. :\larknadsföringsinsat

ser i institutionernas egen regi torde på ett effektivare siitt kunna bidra till 

utvidgade puhlikkontakter. Utskottet bitriider därför förslaget i motionen 

att statens kulturråd tillförs I milj. kr. all fördelas till regionala L)Ch lokala 

teaterinstitutioner för marknadsföringsätgiirder. 

dels att utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 

att riksdagen med anledning a1· proposition 1984.'85:100 och med 

bifall till motion I 984/85 :2220 yrkande 14 till Bidrag till regio

nala och lokala teater-. tians- och m11siki11sti1111io11er för hudget

året 1985/86 anvisar ett förslagsanslag av 212 181 000 kr. 

35. :vtedelsanvisningen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

(punkt 19, mom. I) 

Ingrid Sundberg, Tore Nilsson, Lars Ahlmark och Gunnel L.iljegren 

(alla m) anser 
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dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 45 börjar "Utskottet 

erinrar" och pä s. 46 slutar "nrntionsyrkandena avstyrks'· bort ha följande 

lydelse: 

Utskottet erinrar om att detta omrttde tidigare blivit viil tillgodosett. 

Enligt utskottets mening bör rörevarande anslag a\· besparingsskiil utga 

med oföriindrat belopp nib·;ta budgctär i enlighet med vad som förordas i 

mL)tion 2220. 

dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

I .bctriiffande 111edelsa11ri.rni11ge11 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100. med 

bifoll till motion 1984/85:2.:!.:!0 yrkande 15 samt med avslag på 

motion 1984/85:719 yrkande I till Bidrag fil/fria fca1er-. dans

och musikgrupper rör budget;lret 1985 /86 anvisar ett rcserva

tionsanslag av 27 500 000 kr.. 

36. · l\ledelsam·isningen till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

(punkt 19, mom. I) 

Eva Hjelmström (\·pk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p;
0

1 s. 45 börjar "Utskottet 

erinrar" och pä s. 46 slutar "motionsyrkandena avstyrks" bort ha följande 

lydelse: 

lk fria grupperna har blivit ett permanent inslag i det svenska kulturli

vet och har kommit att innebära en unik förnyelse. Det iir av stort viirde för 

kulturen i sin helhet att dessa grupper kan fnrtsiitta sin verksamhet, inte 

minst den som iir inriktad mot eftersatta grupper. t. ex. barn och ungdom. 

Kostnadsutvecklingen har emellertid inneburit ett hot mot grupperna·s 

fortsatta verksamhet. För att de inte skall tvingas inskriinka verksamheten. 

minska turneerna och inrikta sig pä storstadsomrädena måste bidraget 

ökas mera iin vad regeringen föresli'tr. Riksdagen bör diirför med bifall till 

motion 719 yrkande I vid mcdelsanvisningen bcr~ikna 5 milj: kr. mer iin 

vad regeringen gjort. 

dels att utskottets hemställan under I bort ha följande lydelse: 

I. he1riiffandc medel.1·tm1'i.rni11ge11 

att ri ksdagcn med anledning av proposition 1984/85: I 00, med 

bifall till motion 1984/85 :719 yrkande I och med avslag pä 

motion 1984/85 :2220 yrkande 15 ti 11 Bidrag fil/ fria tealer-. 

dans- och musikgrupper för hudgelåret 1985/86 anvisar ett re

scrvationsanslag av 33 325 000 kr.. 

37. Ö\-ersyn a\· vissa teatrars medelsbehov (punkt 19, mom. 2) 

rva Hjelmslröm (vpk) anser 
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dels att den del a\· utskottets ynrande som p:i s. 46 htirjar '"Utskottet 

instiimmer" och slutar '"motion I 020'" bort ha l'öljande lydelse: 

Utskottet instiimmer med vad som anförs i motion I 020 om viirdet av de 

fria gruppernas verksamhet och om deras hetydclse för förnyelsen inom 

kulturlivet, inte minst deras ambitioner och förm~lga all nå ut till nya 

grupper i samhiillet. Ett exempel p~'i en sädan verksamhet iir den som 

hed rivs vid TUR-teatern i Viirmland. Kostnadsutvecklingen för de fria 

grupperna hotar emellertid omfattningen av dessa gruppers verksamhet. 

Det iir diirför enligt utskottets mening ntidviindigt att en översyn görs av 

medelshehoven siirskilt hos de fria grupperna utanför storstadsomddena. 

Vid denna översyn hör siirskilt heaktas gruppernas turnherksamhet och 

de extr'a kostnader detta medför, säsom vid exempelvis TUR-teatern i 

Viirmland. 

dels att utskottets hemstiillan under 2 bort ha följande lydelse: 

-i betriiffande iirer.1r11 ar rissa 1ca1rars 111edclshelwr 

att riksdagen med anledning av motion 1984/85:1020 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

38. Beräknande av medel för Stiftelsen Riksskådebanan för verksamheten 

(punkt 21, mom. I) 

Ingrid Sundberg, Tore Nilsson, Lars i\hlmark od1 Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 47 börjar '"Utskottet 

hiinvisar'" och slutar '"motion 2220'" bort ha följande lydelse: 

Utskottet tillstyrker motion 2220 s<ivitt diiri föresläs att bidrag inte skall 

utgå till Stiftdsen Rikssk<idebanan fiir verksamheten (yrkande 16 delvis). 

Utskottet hiinvisar till vad som anförts vid anslaget Bidrag till regionala 

och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner (reservation 34). 

dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

I. hetriHTande heräknande ar medel under a11slage1 .fi'ir S1!liel.1e11 

Riksskådehanan ji'ir rerk.1·amhe1e11 

att riksdagen med avslag på proposition 1984/85: I 00 och med 

bifall till motion 1984/85 :2220 yrkande 16 i denna del beslutar 

att medel för angivna ändamål inte skall beräknas under ansla

get. 

39. Beräknande a\' medel för Stiftelsen Drottningholmsteatermuseum för 

föreställningsverksamheten (punkt 21, mom. 2) · 

lng-Mari Hansson, Tyra Johansson, Maja Bäckström, Berit Oscarsson, 

Gunnar Thollander, Mona Sahlin och Anders Nilsson (allas) anser 
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de/satt den dela\ ut~lwtteh yttrande "im p~1~-47 hlirjar "Inför hudget

:1ret" och slutar "2 6'1\7 UUO kr." bort ha följande lydelse: 

l.itskottet anser att staten inte hör iika sitt ansvarstagande för teatcrverk

samhett·n 'id Drottningholms teatermuseum utÖ\'er 'ad som redan skett. 

Riksdagen blir diirför enligt utskotlt>ts mening med avslag pä motion 1308 

beriikna medel fi.ir denna teaterverksamhet i enlighet med regeringens 

fiirslag. 

dels att utskotkt:; hemstiillan under 2 bort ha följande lydelse: 

, betr:U-fande heräk11ande ar medel under anslagel fiir Stifielsen 

Dro1111i11g/11J/m.1 1ea 1er11111sc11111 ./!ir.f(ircs1ällningsrerksa mheten 

att riksdagen med bifall till pniposition 1984/85:100 och med 

a\·slag pil motion 1984."85: L~08 i denna del beslutar att för 

angivna iindam[tl under anslaget skall beriiknas 2 3"1,7 000 kr., 

40. :\'Jedelsam·isningen till Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverk

samhet (punkt 21, mom. 3) 

Underfiin11sä1111ing ar hi(all 1i/I reserrntio11 39 

lng-:'v1ari Hansson, Tyra Johansson, Maja Hiickström, Berit Oscarsson, 

Gunnar Thollander. Mona Sahlin och Anders Nilsson (allas) anser att 

utskottets hernstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. betr:iffande medel.1anri.rningrn 

att riksdagen med bifall till proposition 1984 85: 100 samt med 

avslag p•l motionerna 1984/85: 1308 i denna del och J 9::;4i 

85 :2220 yrkande I 6 i denna del till Vissa hidrag 1i/l 1eater-. dans

uch m11.1ikrerk.rnmhe1 för budget<'iret I 985i 86 anvisar ett reser\'a

tionsanslag av 10 350 000 kr. 

41. '.\'ledelsanvisningen till Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverk

samhet (punkt 21, mom. 3) 

U11der.f(iru1sä1111ing m· hifä/l 1i/I resermlion 38 

Ingrid Sundberg, Tore '.':ilsson, Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser att utskottet:; hemstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. betriilTande mcdelsa111·i.rningen 

att riksdagen med anledning a\' proposition 1984/85:100, med 

bifall till motion 1984/85:1308 i denna del samt med anledning 

.av motion 1984/85:2220 yrkande 16 i denna del till Vi.uu bidrag 

till Jeater-. dans- och 11111sikrerksamhe1 för budget•het 1985/86 

anvisar ett reservationsanslag av 9 492 000 kr. 
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42. \ledelsamisningen till Stöd till fonogramverksamhet (punkt 22) 

Ullller.fi.in11sä1111i11g ar hifal/ 1i/J reserra1io11 31 

Ingrid Sundherg. Tore '.\ilsson. Lars Ah\mark och Girnnel Liljegren 

(alla mJ anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 48 hörjar "'Eftersom 

ut>kottet"' och slutar "'milj. kr."' bort ha röljande lydelse: 

I motion 2220 (ml frarnstiilb ett yrkande om uppriikning av fonogram

stödet med I milj. kr. (yrkandet 16). 't'rkandet har framstiillts som ett 

följdyrkande till krav om att Rikskonserters basresurser för fonogramut

girning skall upphöra. Eftersom utskottet tillstyrkt niimnda yrkande (se 

resen·ation .~Il bör :i ven det nu aktuella yrkandet bifallas. 

dels att utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85:100 och med 

bifall till motion 1984.i85:2220 yrLtnde 13 till S1iid 1i/l/imogra111-

rcrk.1amhe1 för budgetäret 1985/86 an\'isar ett reservationsanslag 

av 8 079 000 kr. 

43. \kddsamisningen till Fönän· al konst för statens byggnader m. m. 

(punkt 24, mom. 2) 

Ingrid Sundberg, Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del a\· utskottets yttrande som pa s 49 börjar '"Utskottet, 

som'" och slutar '"denna del'" hort ha fiiljande lydelse: 

U!skouet anser att Folkparkernas centralorganisation. Folket,; husfiire

ningarnas riksorganisatil)ll. Hygdegardarn:i,; riksförbund och Riksföre

n ingcn V;lra G:"ird:tr sj{ih·a bör finansiaa sina komtinköp. :\:!got statsbi

drag hör diirför inte utgä. Detta inneh:ir en besparing under före\'arande 

anslag med J I I 0 000 kr. 

dels att utskottets hemsciillan under 2 hon ha följande lydelse: 

~ att ribdagen med anledning a\ proposition 1984·'85: 100 och 

med bifall till motion 1984/85:2220 yrkande 17 till Fiirriirr ar 

ko11st.fi"ir.11a1e11.1h1·gg11ader111. 111. t"iir budgetäret 1985 .. 86 anvisar 

ett reservationsanslag av 23 410 000 kr. 

-14. Beräknande a,· medel för S\-eriges konstföreningars riksförbund (punkt 

26, mom. I) 

lng-Mari Hansson. Tyra Johansson. Maja Biickström, Berit Oscarsson. 

Gunnar Thollander. ~v1ona Sahlin och Anders Nilsson (allas) anser 

dels att den del a\· utskottets yttrande som p~\ s. 51 börjar "Utskottet 

7 Riksd11g1·11 J<1,\.J 85. 13 w111I. Nr 16 
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anser .. och slutar .. konstföreningars riksförbund" bort ha följande lydelse: 

Vid föregäende riksmöte beslöt riksdagen om en förstärkning av bidra~ 

get till Sveriges konstföreningars riksförbund för att möjliggöra en ökad 

konstpedagogisk verksamhet ( prop. 1983/84: I 00. K rU 1983/84: 18. rskr. 

1983/84:268). I vad giiller nästa budgetär kan utskottet för sin del inte 

tillstyrka den ytterligare förstiirkning av bidraget som föreslås i motioner

na n07 och 718. Utskottet tillstyrker säledes dcn av regeringen föreslagna 

bidragsomriikningen. vilket innebiir att bidraget till Sveriges konstföre

ningars riksförbund bör föras upp med I 112 000 kr. 

dds att uhkottets hemstiill•rn under I bort ha följande lydelse: 

I. betriiffande heriiknande ar medel 11111/i:r anslagel .fi'ir Sl'eriges 

k1m.11/i'ire11i11ga 1'.1 riks/i'irhullli 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: I 00 och med 

avslag pc! motionerna 1984.'85 :607 och 1984/85 :718. bclda i 

denna del. beslutar att för angi\'na iindamttl under anslaget skall 

beriiknas I 112 <HlO kr.. 

45. Beräknande al· medel för Kon.stfrämjandet (punkt 26, mom. 2) 

Ingrid Sundberg. Tore Nibson. Lars !\hlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pt1 s. 51 börjar ··Utskottet 

tillstyrker .. och slutar "7 989 000 kr:· bort ha fiiljande lydelse: 

Utskottet har i det föreg[1ende tillstyrkt en ökning av bidraget till Sveri

ges konstföreningar~ riksförbund med 200 000 kr. utöver vad regeringen 

föreslagit. Utskottet anscr att denna hidragsförstiirkning bör finansieras 

gennm en mntsvarande minskning ct\' bidraget till Konstfriimjandet. Den 

senare anslagsposten hör heriiknas till 4 552 000 kr. Det totala anslagshe

loppet under Vissa bidrag till hildkonst blir s[tledes (1fliriindrat i förht11lan

de till vad regeringen föreslagit i budgetrropositionen. 

dels att utskottets hemstiillan under 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande heriiknande ar medel under a11.1/aget,li'ir Ku11s1/i'ä111-

ja11de1 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: 100 heslu

tar att för angivna iindamt1l under anslaget skall beräknas 

4 552 000 kr.. 

46. l\.ledelsam·isningen till Vissa bidrag till bildkonst (punkt 26, mom. 3) 

U11dcr,li'ir111sä1111i11g ar hU(1/l 1ill rcsena1i1111 44 

I ng-Mari Hansson, Tyra Johansson, Maja Hiickström. Berit Oscarsson, 

Gunnar Thollander. Mona Sahlin och Anders Nilsson (allas) anser att 
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utskottets hemstiillan under 3 hort ha följande lydelse: 

3. heträffande 111edel.rn11ri.111ingen 

att riksdagen med hifall till proposition 1984/85: I 00 samt med 

avslag på motionerna \ 984/85 :607 och 1984/85 :718, bt1da i 

denna del, till Vissa hidrag 1ill hildkonsl för hudgetäret 1985/86 

anvisar ett reservationsanslag av 7 789 000 kr., 

47. Mcdelsanvisningen till Vissa bidrag till bild konst (punkt 26, mom. 3) 

Underjlfrwsällning ar h(/äll 1ill reseralion ../5 

Ingrid Sundherg. Tore :-.iilsson, Lars Ahlmark och Gunnel l.iljegren 

(alla m) anser att utskottets hemstiillan under 3 bort ha l'iiljande lydelse: 

3. betriiffande medelsanri.rningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: I 00 och 

med hifall till motionerna.1984/85:607 och 1984/85:718, Mda 

i denna del, till Vissa hidrag 1ill hildkon.1·1 för hudgetäret 1985.· 86 

anvisar ett reservationsanslag av 7 789 000 kr.. 

48. Beräknande av särskilda medel för fornlämningsvården (punkt 33, mom. 

2) 

Eva Hjelmström (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p~1 s. 67 hörjar "Utskottet 

anser att det" och slutar "hudgett1ret 1985/86" hort ha l'öljande lydelse: 

Den situation som intriiffat och som innebiir att sysselsiittningsmedlcn 

till fornliimningsv;'\rden skurits ned, i vissa liin helt och Mllet. iir enligt 

utskottets uppfattning allvarlig. Den aviserade översynen av det statliga 

stödet till fornliimningsdrden skall visserligen ske med största skyndsam

het. men om redan gjorda drdinsater inte skall spolieras hör riksdagen för 

budget<lret 1985/86 - utöver de medel rör fornliimningsdrd som heriik

nas under förevarande anslag - heriikna siirskilda medd för fornliim

ningsv;'\rd i enlighet med vad som förurdas i motion 1014. Riksdagen bör 

s<°tledes vid medelsanvisningen heriikna I 0 milj. kr hiirför. 

Utskottet har i övrigt inte n<'1got att erinra mot regeringens förslag till 

medelsheriikning och föresl<1r att riksdagen anivsar 33 163 000 kr. under 

anslaget och godkiinner vad som anl'örts i propositionen om bidrag som 

föranleder utgifter under senare <'ir iin hudgetttret 1985. 86. 

dels att utskottets hemstiillan under 2 hort ha följande lydelse: 

'l betriiffande heräknande m· särskilda medel under anslaget .fiir 

./(1mlämningsrårdcn 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:1014 yrkandl'. I i 

denna del beslutar att J'ör angivna iindamål under anslaget skall 

beriiknas 10 000 000 kr. 
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49. \frddsam·isningen till Kulturminncs,·ård (punkt 33, mom. 3) 

U111frr/i"ir111.1ii1111i11g ur hi/i1/l 1i// reserra1ion ./8 

Lva Hjelrmariim (vpk) anser att utskottets hemstiillan under 3 bort ha 

följande lydelse: 

J. bctriiffonde mcilc/sa11ri.rni11ge11 

att riksdagen med anledning av propos1t1011 1984/8.5:100 och 

med bifall till motion 1984/8.5: 1014 yrkande I i denna del till 

K11/t11r111i1111e.1Ttlr1/ fi'>r budgetärct 1985/86 anvisar ett reserva

tilrnsanslag a1 33 163 000 kr.. 

:"O. Bes1rnring på medel avsedda för forsknin~ ,·id naturhistoriska riksmuseet 

(punkt 36, mom. I) 

lng-\fari Hansson. Tyra Johansson. Maja !fackström. !krit Oscarsson. 

Gunnar Thollandcr. \1ona Sahlin och Anders i\ilsson (allas) anser 

11i'/.1· att den del av utskottets ynrande som p{i s. 70 börj<ir "Utskottet 

anser" och p<I s. 71 slutar "regeringen gjort" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har inte funnit det möjligt all för naturhistoriska riksmuseet 

avvika fr[111 huvudalternativet i vidare m~111 ~in vad regeringen före:•dagit för 

detta och andra museer. Riksdagen bör diirför med avslag p<i motionerna 

am·isa de medel regeringen begiirt. Utskottet förutsiitter emellertid att 

regeringen inför kommande budget<'1r i'n"erviiger om samma princip betriif

fande besparingar som tilliimpas betriiffande forskningsverksamhet vid 

universitet och högskolor skall tilliimpas iiven betriiffande forskningsrerk

samhet vid vissa museer. 

dels att utskottets hemstiillan under I hort ha följande lydelse: 

I. hetriiffande hcsparing pa medel ar.1edda .fiir/(1r.1k11i11g rid 1w111r

hi.110riska rik.1·11111.H'CI 

att riksdagen med avslag p[t motionerna I 984i85: 1808. 1984/ 

85:1Xl5 och 1984·85:2220 yrkande 19 i denna del godkiinner 

\'ad snm förordats i propositil)n 1984/85: I 00. 

51. Medclsamisningcn till 'aturhistoriska riksmuseet (punkt 36, mom. 2) 

U11i/er/(lru1sdf111i11g ar hi(al/ till rc.H'1Tatio11 50 

lng-l'vlari Hansson. Tyra Jl~hansson. \faja B:kkström. Berit OsL·arsson. 

Gunnar Thollander. l\fona Sahlin och Anders NilsSl)n (allas) anser att 

utskottets hemstiillan under 2 hon ha följande lydelse: 

, hetr:iffande 111cildsa11ri.111i11gc11 

att riksdagen med bifall till proposition l984i8:'\: 100 l)Ch med 

al'slag p:i motion 1984' 85 :2220 yrkande 19 i denna del till 
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Na111rhis111ri.1ka rik1m11.H!et för budgetåret 1985/86 anvisar ett 

förslagsanslag av 36 509 000 kr.. 

52. Beräknande a,· medel för Arbetets museum (punkt 38, mom. I) 

Ingrid Sundberg. Tore Nilsson. Lars Ahlmark och Gunnel Liljegren 

(alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 73 börjar "Utskottet 

delar" och slutar "Arbetets museum" bort ha följande lydelse: 

Utskottet noterar att Arbetets museum i såväl statens kulturråd som 

regeringskansliet blivit föremål för en för museet gynnsam särbehandling 

i förhällande till andra. likartade institutioner. Detta är, enligt utskottets 

uppfattning, inte motiverat. Arbetets museum är i första hand ett ansvar 

för stiftelseniimnden och arbetsmarknadens parter. Frågan om statligt 

bidrag till denna verksamhet hör beredas i sedvanlig ordning och bidrag 

ges inom ramen för stödet till regionala museer. Riksdagen hör därför med 

hifoll till motion 2220 yrkande 20 a\;sl<l regeringens förslag om anvisande 

av 5 milj. kr. under en särskild anslagspost för Arbetets museum. 

dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 

I. hetriiffande beräkn{mde av medel under anslaget ,li)r Arbetets 

museum 

att riksdagen med bifall till motion 1984185:2220 yrkande 20 i 

denna del avslår proposition 1984/85: I 00. 

5.~. Beräknande av medel för Marionetteatern (punkt 38, mom. 2) 

Undcr.fi'ir111sä11ning ar bi(all till reserration 5:! 

Gunnel Liljegren (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 73 börjar "Utskottet 

noterar" och slutar "i propositionen .. bort ha följande lydelse: 

Marionetteatern som under ett kvarts sekel bedrivit dockteaterverksam

het inom ett mycket brett register har såväl genom sin teater som· sitt 

museum uppnätt internationell ryktbarhet. Det iiskande om en ökning 

med 40 000 kr. för museiverksamheten niista budgetar som teatern fram

fört hör diirf6r enligt utskottets mening beviljas. Detla innehiir en ökning 

med 37 000 kr. i förhallande till regeringens förslag. Denna ökning hör 

enligt utskottets mening finansieras genom att 37 000 kr. äterrörs till ansla

get av de 5 milj. kr. som utskottet föreslagit sparas hetriiffande Arbetets 

museum (reservation 52). 

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse: 

"' betriiffande· beräknande ar medel under anslaget ji"ir Marionell

teatern 

8 Riksdagen /98./. 85. 13 .1a111/. Nr 16 
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att riksdagen med anledning av proposition 1984/85: 100 och 

med hifall till motion 1984/85: 1807 i denna del heslutar att för 

angivna ändamål under anslaget skall heriiknas 140 000 kr., 

54. Medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer (punkt 38, mom. 3) 

Under.fi"irutsättning ar hifall till reserl'(ltion 52 

Ingrid Sundberg, Tore Nilsson och Lars Ahlmark (alla m) anser all 

utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. beträffande medelsanri.rningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984/XS: I 00 och 

med bifall till motion 1984/85:2220 yrkande 20 i denna del samt 

med avslag på motion 1984/85: 1807 i denna del till Bidrag till 

1•i.ua museer för budgetåret 1985/86 anvisar ett anslag av 

7 051 000 kr. 

55. Medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer (punkt 38, mom. 3) 

U11derfiirutsättni11g ar h(läll till reserrntionema 52 och 53 

Gunnel Liljegren (m) anser att utskottets hemstiillan under 3 hort ha 

följande lydelse: 

3. beträffande mede/sanl'i.rningen 

att riksdagen med anledning av proposition 1984.185: I 00 och 

med bifall till motionerna 1984/85:1807 i denna del och 1984/ 

85 :2220 yrkande 20 i denna del till Bidrag till ris.1·a museer för 

budgetåret 1985/86 anvisar ett anslag av 7 088 000 kr. 

Särskilt yttrande 

Ortnamns värde och vård (punkt 28) 

Karl Boo (c) och Stina Gustavsson (C) anför: 

Enligt vår mening är det angeläget att ortnamn med anor och förankring 

en bygd kan bevaras. Datatekniken torde kunna underliitta en s~1dan 

strävan. Dessa förutsättningar horde föreligga iiven niir det giiller hevaran

de av postadresser. Under senare är har poststationsnamn vid omorgani

sation fått behållas utan servicemässiga eller ekonomiska konsekvenser. Vi 

anser att också tidigare ändrade poststationsnamn horde kunna äterfås dt1 

lokala opinioner finns för detta. 



TABLÅ ÖVER ANVÄNDNINGEN AV MEDLEN U'.\DER A'JSLAGEN f- 5-f-X 

f- 5 Visningsersiittning åt 
hild- och formkonstniirer 

f- 6 Bidrag till konstniirer 

Anslagsposter: 

I. Bidrag till författare, 
översiittare och kultur
journalister m. m. 

Konstnärsniimndcn 

Disponeras a\ konstnärs
nämnden som för över med
len till hildkonstniirsfonden 

Styrelsen för S\'l:riges 
hildkonstniirsfond 

Ett fast årligt helopp tillförs 
hildkonstniirsfonden. Styrel
sen heslutar om hidragsfor
mer: 
- inkomstrelaterad grund

ersiittning om ca 2 000-
12 000 kr. per '1r till måla
re, grafiker, skulptörer, 
vissa texcilkonstniirer (he
skanas) 

- arhetshidrag pä 1,2 och 
5 :lr till konsthantverkare, 
tecknare/illuscracörer, fo
cografer t 5-äriga heskat
tas) 

- starchidrag p:I I 0 000 kr. 
hittills högst 2 <\r 

- rescbidrag, pc:nsionsbi
drag, tillfiilliga hidrag 

Förslag i hudgetprop. om 
arhetsgrupp för iirenden 
rörande urrhovsmiin p;'t 
musikomr:\det 

··----·--

St' reben for 
5,:eriges författarfond 

Beslucar om 
- projekthidrag m. 111. 

-- konstniirsbidrag p:·t I L1Ch 
~ tir . 

si ;:;-
~ 

~ ., 
r. 

'° X 

""' ....... 
oe 
•Ji 

0--
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2. Bidrag till dramatikcr 
111.111. 

J. Bidrag till hild- och 
form konstniirer 

4. Bidrag till ton-, scen
och filmkonstniirer 
m. m. I delas X5 86 i bi
drag till t<>nsiittare och 
bidrag till scen- od1 
filmkonstniirer samt 
s~1ngare och musiker) 

I-' 7 lnkomstgaralllicr för 
konstniirer 
Beslutas av regeringen 

I-' 8 Ersiittning ät författare 
111. Il. för utiäning av de
ras n:rk genom bibliotek 
m.m. 

Komtniirsniimnden 

Beslutar <'m 
- projektbidrag m. m. 
- konstniirsbidrng pi1 1,2 
och 5 :ir ( 5-<iriga beskattas) 
for scen- och filmkonstniirer 
samt musiker <1ch s<1ngare· 

Föresl<"tr antalet >!arantier i 
ansla>!sfram stiil In in~ 
Föreshr innehavan:- tillsam
mans med stHebcn för Sve
riges författ:irfond 

1 l·örslag om arbetsgrupper 
iivcn fiir dessa katcgorier 
har avliimnats a\· niirnnden 

---- -·------ ·----------~ 
Styrelsen för Sveriges 
hildkonstniirsfond 

Beslutar <)111 projektbidrag 
111.111 .. betalar ut tidigare be
slutade konstniirsbidrag och 
pensinnsbidrag 

Förslag i hudgetprop. om 
arhetsgrupp för iirenden 
rörande upphovsmiin på 
rnnsikområde1 

·----------·--

A\·ses besluta om 
- projektbidrag m. m. 
- kLrnstniirsbidrag p<I 1.2 
och 5 tn 15-ari~a beskattas) 
till tn11'ii1tare ' 

- Styrelsen för 
Sveriges förfatlarfond 

Beslutar L'lll kon,rniir,bidrag 

Föreslitr inncha\'are tillsarn-· 
mans med k<1nstniirsniimn
den 

Beslutar om forl"attarpen
ning m. m. 1Sv. författarfiir
bund utbetalar crsiittning för 
talböcker och taltidningari 

~ .., 
C 

-c oe 

""' ' oe 
•Jt 

0--

i: 
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Bilaga :: 

Förslag till lagiindring som framlagts av regeringen och som tillstyrkts 

a\· utskottet (vid F 46. Bidrag till Sveriges Tekniska museum) 

Fijrslag till 

Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av 
förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartemcntets 
verksamhetsområde 

Hiirige1wm förcskri\'s i fri\ga om lagen ( 1976: I 046) om övcrliimnande a\' 

för\'altningsuppgirter inom uthildningsdepartemcntcts verksamhctsomrä

de 

dels att 12 b *skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 9 a ~- a\ nedan angirna 

lydelse. 

Nurarandc ~rtlel.1c Fiircslagen lrdelse 

9 (/ ·'' 
Srenska i11.11i1111e1 priirnr .fi"ågor 

0111 .11a11iga .1·1ipc11dia.fi'ir a11.fi"ii111ia 
111hy1c ar .fi1rskars111dera11de och 
.fi1rskare mellan Srerige och andm 
länder och .fi"ägor om .fi'irdel11i11g ar 
s1a1liga medel .fi'ir andra ätgärder 
som .1y/iar till a11 stc'irka .fi1r.1kni11gs-
11cl1 .fi1rska ru 1hild11i11gssa111arhe1e 
mellan Srerige och andra liinder. 

12 h ~I 
Tekniska 11111sec1 får, i fräga om 

vid museet anstiilld personal. fatta 
siidana beslut som avser myndig
hetsutiivning i den män inte annat 
iir föreskrivet. 

Sraiges Tekn i ska 11111.\'Cl/lll rnr. i 
frt1ga om vid museet anstiilld perso
nal, fatta sådana heslul som a\'ser 
myndighctsutövning i den mån inte 
annat iir föreskrivet. 

Denna lag triidcr i kraft. s~hitt avser 12 b *· tvä veckor efter den dag. dt1 
lagen enligt uppgift p{1 den utkommit fr~1n trycket i Svensk författnings
samling, och i Ö\'rigt den 1 juli 1985. 

' Senaste lydelse I 9K3 :512. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av motionärernas/huvudmotionärernas namn och resp. 

motionsnummer 

Namn 

Ahrland. Karin (i'p) 

Ahlström, Lirs (m) 

Andersson. Karin (c) 

Andersson, Lars (s) 

Rjörck. Anders ( 111) 

Hjörk. Gunnar. i G:ivle (c) 

l3on. Karl ( c) 

Brunander, Lennart (c) 

Eliasson. Ingemar (fp) 

Ernestam. Lars (fp) 

Flcetwood. Elisabeth (111) 

Franssnn. Arne (c) 

Fransson. Jan (S) 

Granstcdt. P:ir (c) 

Gustafsson. Nils-Olor (s) 

Gustafsson. Stig (s) 

Gustavsson. Stina (C) 

Hagberg, Helge (s) 

llallenius. Ingemar (c) 

Henricsson. S\·cn (vpk) 

Hermansson. Carl-Henrik (vpk) 

Hjelmström, Eva (vpk) 

Hjcrt~n. Lars (m) 

Hyttring. Jan (c) 

lliirlen, Linnea (fp) 

Johansson, Inga-Britt (s) 

Johnsson. Ingvar (s) 

.lon:ing. Gunnel (c) 

Josersson, Inger (c) 

Joscfsson, Stig (c) 

Karlsson, Marianne (c) 

Kindhorn, Bengt (c) 

Korptis, Sture (c) 

Liljcgren, Gunnel ( m) 

Lindkvist. Oskar (s) 

Motion nr 

( 1984/85 om ej annat anges) 

607' 2471 

2470 

2472 

1830 

460 

2478 

2202 

921 

1803 

I 98V84: 1649 

1807' 1808. 181 {) 

301 

1811 

2473 

1812 

2474 

2475 

1815.2476 

1307 

J48 

1816 

349, 716, 717. 718. 719. 1014. 

1020, 1816 

512 

1299 

198V84:2074 

1302, 2476 

1815 

2478 

921 

284 

2481 

1822 

1824. 2190 

1807 

514 
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Namn 

Nilsson. Barbro. i Yishy (m) 

Nilsson. Gunnar, i Stockholm (s) 

Nilsson. Tore (m) 

Nordin, Sven-Erik (c) 

Olsson, Gunnar (s) 

Olsson, Martin (c) 

Persson, Magnus (s) 

Pettersson, Sylvia (s) 

Poromaa. Bruno (s) 

Rydlc, Birgitta (m) 

Samuelson, Björn (vpk) 

Sundberg, Ingrid (m) 

Svensson. Olle (s) 

Svensson. Sten ( m) 

Tillander. Ulla (c) 

Tonvald, Rune (c) 

W estcrherg, Rengt ( fp) 

Wickzcn. Inger (m) 

Wiklund, Bengt (s) 

Wikström. Jan-Erik (fp) 

Östh. Rosa (c) 

Motion nr 

( 1984/85 om ej annat anges) 

609. 720, 1810 

1826 

2486 

1827 

608 

1827 

514 

1811 

1305 

1808 

1020 

2220 

1830 

460. 609, 1832 

1983/84:2074 

1307 

925 

2470 

1835, 1836 

286, 607. 1308, 2756 

1824 

107 
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Öl·ersikt över motionernas behandling 

Motion Motionsyrkandena behandlas på. nedan angivna stiillen i 

nr utskottets utskottets hemställan res~rvation siirskilt 
yttrande punkt och moment nr yttrande 
s. nr 

1983/84: 
1649 18-19 mom. 12 
2074 15-17 mom. 11 8 
19X4/85: 
284 vrk. 4 15-17 mom. 11 8 
286 )•rk .. ~ 15-17 mom. Il 8 
301 55 27 mom.9 
348 54-55 27 mom. 3 
349 vrk. I 37 9 mom. 3 

\-rk. 2 36-37 9 mom. I 25 
)·rk. 3 36-37 9 mom. 2 26 

460 38-39 10 27 
512 7-9 I mom. 3 3.4 
514 71 36 mom. 3 
607 51 26 1110111. 1.3 44. 46. 47 
60X 62 31 mom. I, 4 
609 67 _u 111om. 5 
716 yrk. I 19-20 I mom. 14 9. 10 

yrk. 2 30 6 21 
717 12-13 I 1110111. 9 6. 7 
71X 51 26 mom. I. 3 44. 46. 47 
719 yrk. I 45-46 19 mo111. I 35, 36 

yrk. 2 23 3 mo111. I. 5 12. 16. 17 
720 66-67 33 1110111. I 
921 yrk. I 58-60 28 
925 yrk. I 33 8 mom. I 23 

yrk. 2 36-37 9 1110111. I 25 
vrk. 3 36-37 9 mon1. 2 26 
~rk. 4 30 6 21 
\•rk. 5 20 I 1110111. 14. 15 9. 10 
\•rk. h 31 7 nwm. 2 ')') 

~rk. 7 42 16 1110111. I. 3 30. 32, 33 
\Tk. 8 41 15 29 

1014 )Tk. l 67 33 mo111. 2.3 48, 49 
yrk. 2 66-67 33 mom. l 

1020 46 19 mom. 2 37 
1299 (12 31 1110111. I. 4 
1302 10--11 I rnorn. 5 
1305 60-61 29 1110111. 2 
1307 53-54 27 1110111. I 
1308 47 21 rnom. 2, 3 39,40. 41 
1803 54 '27 1110111. 2 
IX07 73 38 rnorn. 2, 3 53, 54, 55 
1808 70- 71 36 morn. I 50 
IXIO 68 33 1110111. 6 
I~ Il 66-67 33 rnom. I 
lXl2 10-11 I rnom. 6 
1815 70-71 36 rno111. l 50 
1816 41 15 29 
lf\22 58-61.l 28 
1824 55 27 1110111. 5 
1826 24-25 3 1110111. 3. 4. 5 14. 15, 16. 17 
IX27 54-55 27 111orn. 3, 4. 7 
IX30 51 26 1110111. 4 
IX32 43 16 1110111. 2 31 
IX35 66-67 33 rnorn. I 
1836 64 32 rno111. I 
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Motion Motionsyrkande behandlas på nedan angivna ställen i 

nr utskottets utskottets hemställan reservation S:irskilt 
yttrande punkt o<.:h moment nr yttrande 
s. nr 

2190 28 4 mom. 2. 4 20 
2202 vrk. I 6- 7. 8-9 I mom. 2. 3 2. 3. 4 

vrk. 2 9-10 I mom.4 5 
yrk. 3 34 8 morn. 2 
vrk. 4 36-37 9 mom. I 25 
yrk. 5 36-37 9 mom. 2 26 
vrk. 6 40 13 28 
vrk. 7 12-14 I mom. 9 6. 7 

2220 yrk. I 5-6 I mom. I I 
vrk. 2 34 8 mom. 3 24 
yrk. 3 68 33 morn. 7· 
vrk. 4 13-14 I mom. 9 6. 7 
)·rk. 5 13-14 I mom. 10 
vrk. 6 ,, 2 mom. I Il 
Z'fk. 1 20 mom. 14 9, 10 
yrk. 8 ,, 2 mom. 2 11 
vrk.9 24-25 3 mom. 2. 3, 5 13. 14. 16. 17 
vrk. 10 28 4 mom. 3,4 19,20 
yrk. Il 36-37 9 mom. I. 2 25. 26 
vrk. 12 42-43 16 mom. 2, 3 31.32,33 
yrk. 13 48 2~ 42 
yrk. 14 44-45 18 34 
yrk. 15 45-46 19 mom. I 35. 36 
vrk. 16 47 21 mom. I, 3 38. 40. 41 
vrk. 17 49 24 mom. 2 43 
~rk. 18 62 31 mom. 3.4 
vrk. 19 70-71 36 mom. I, 2 50. 51 
}-rk. 20 73 38 mom. I. 3 52. 54. 55 

2470 31-32 7 mom. 4 
2471 ~8 4 mom. 2 
2472 27-28 4 mom. I IS 
2473 yrk. I 55 27 mom. 5 

vrk. 2 55 27 mom.6 
2474 vrk. I 
delvis 36-37 9 morn. I. 2 25. 26 

yrk. 2 19-20 I mom. 14 9. 10 
2475 62 31 mom. 2. 4 
2476 11-12 I morn. 7 
2478 12 I mom. 8 
2481 56 27 mom. 10 
2486 55 '27 mom. 8 
2756 vrk. I 64 .~2 mom. I 

yrk. 2 66-67 33 mom. I 
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